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العديد  تضرب  حادة  مياه  أزمة 
أزمة  املسيلة،  بوالية  املناطق  من 
من  أزيد  منذ  السكان  يواجهها  بات 
أزمتها  من  عمقت  الزمن،  من  عقد 
فباتت  السنة،  هذه  كورونا   جائحة 
معاناة  من  وتضاعف  املواطنني  تهدد 
الفالحني، ولم تنقذهم منها  الزيارات 
على  املتعاقبني  للمسؤولني  الرسمية 
املياه  مستوى  انخفاض  أمام  السلطة 

اجلوفية التي باتت مهددة باجلفاف.

الباحث اجلامعي ورئيس جمعية الدراسات الفلسفية، عمر بوساحة لـ »أخبار الوطن«:
02

عنابة
حضــور 6 أشخــاص 

فقـــط إلبــرام عقـود 
الـــــزواج

05
البليدة

طالبـــو السكـــن 
االجتماعــي بــ»أوالد 
يعيـش « ينتفضــون

08
إليزي

مشاريـــع هــامة 
لفك العـــزلة عــن 
المناطق النــائـــية

التغيـير حاصل ال محالةالتغيـير حاصل ال محالة
والفوضــى ال تبــني الــدولوالفوضــى ال تبــني الــدول

والباحث  اجلامعي  األستاذ  يعتقد 
اجلمعية  ورئيس  األكادميي، 
الفلسفية،  للدراسات  اجلزائرية 
يف  التغيير  أن  بوساحة،  عمر 
 - حسبه   - تتجدد  التي  اجلزائر 
ألي  ميكن  ال  وأنه  محال،  ال  واقع 
نظام وقف مسار التغيير العقالني، 
متر  احلراك  مطالب  أن  معتبرا 
موضحا  الدستوري،  التأسيس  عبر 
الوطن«،  أخبار   « لشبكة  حوار  يف 
لم  املطروحة  الدستور  مسودة  أن 
مجددا  النقاش،  من  حقها  تنل 
احلراك..  معتقلي  إلطالق  دعوته 
يف  بوساحة  الفيلسوف  خاض  كما 
ماهية  تركيبته،  احلراك،  شعارات 
والتحاق  يريدها،  التي  الدولة 
الفلسفية  اجلمعية  من  أعضاء 

بالسلطة.

الدولة المدنية  ... ومضاداتها
يف  املدنية  الدولة  مطلب  يوما  يغب  لم     
املعاصر.   اجلزائري  السياسي  اخلطاب 
يف  الكبرى  املنعطفات  يف  املطلب  ويتجدد 
تاريخ الدولة الوطنية اجلزائرية احلديثة، 
كان ذلك يف بداية االستقالل عندما انقلب 
اجليش على احلكومة املؤقتة، عكس ما كان 
يطالب به السياسيون حيث جاء يف خطاب 
بن  يوسف  بن   « املؤقتة  احلكومة  رئيس 
على  االعتماد  رفضه   1962 أوت  يف  خدة« 
خطيرة  استهانة  هو  ذلك  ألن  السالح  قوة 

بدور الشعب بل احتقار له ..

د. مصطفى كيحل 	15

02
مبادرة السيسي إلنهاء الصراع في ليبيا مبتورة

قال البروفيسور ميالد مفتاح احلراثي أستاذ العلوم السياسية يف جامعة بنغازي الليبية 
ال  ليبيا  يف  الصراع  وإنهاء  لتسوية  املنفردة  االتفاقيات  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف 
تخدم الليبيني وليبيا بل ستزيد من تفاقم األزمة، يف حني أن البالد يف حاجة إلى تضامن 
تعقيبا  ذلك  وجاء  إقصاء«  أو  استثناء  دون  الليبيني  الفرقاء  جميع  بني  وفّعال  حقيقي 
السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  عنها  أعلن  التي  السياسية  املبادرة  على  للحراثي 

أمس السبت.

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو

أقالم

»»ُعــومُعــوم وَعـس وَعـس««  َصحتـكَصحتـك!!

بروتوكول صحي »خاص« قريبا لتفادي انتشار فيروس كورونا يف الشواطئبروتوكول صحي »خاص« قريبا لتفادي انتشار فيروس كورونا يف الشواطئ

إلى غاية نهاية احلجر الصحي الشواطئ  إلى غاية نهاية احلجر الصحيغلق  الشواطئ  غلق 
الزمن إلنقاذ موسم االصطياف الزمن إلنقاذ موسم االصطيافاحلكومة تسابق  احلكومة تسابق 

للموسم حتسبا  املدنية  للحماية  خاصة  إستراتيجية  للموسم  حتسبا  املدنية  للحماية  خاصة  إستراتيجية   

دعا لعودة الجزائر بقوة إلى الملف الليبي .. البروفيسور الحراثي:

شات
نقا

مواطنون يعانون العطش وفالحون يواجهون القحط
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دعا لعودة الجزائر بقوة إلى الملف الليبي .. البروفيسور الحراثي:

مبادرة السيسي إلنهاء الصراع في 
ليبيا جاءت مبتورة

عّمــار قــــردود

السيسي  مبادرة  احلراثي  ويعتبر 
جامعة  وغير  اجلانب  وأحادية  مبتورة 
أطراف  من  واحد  طرف  ألنها ضّمت 
برئيس  األمر  ويتعلق  الليبي  الصراع 
وقائد  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
كان  أنه  وأشار  حفتر  خليفة  اجليش 
جميع  دعوة  املصري  بالرئيس  يجدر 
أطراف الصراع يف ليبيا لالجتماع حتت 
إشرافه وإقناعهم باحلل السلمي ال أن 

يكتفي بدعوة طرف واحد.
البلد  »اجلزائر  أن  احلراثي  وأوضح 
لليبيني  اخلير  ُيريد  الذي  الوحيد 
وليست له أية أطماع يف ليبيا، و ألن 
تغييبها  مت  فقد  حسنة  اجلزائر  نوايا 
أمام  الطريق  قطع  من خالل  وحتييدها 
وزير اخلارجية اجلزائري األسبق رمطان 
لعمامرة حتى ال يتم تعيينه ممثاًل لألمم 
عربي  أمريكي  بتآمر  ليبيا  يف  املتحدة 
تبتعد- اجلزائر  ما جعل  وهو  خليجي 
أو مبعنى أصبح يتم استبعادها- نسبًيا 

عكس  األخيرة  اآلونة  يف  ليبيا  عن 
بداية العام اجلاري عندما ألقى الرئيس 
اجلزائري اجلديد عبد املجيد تبون بكل 

ثقله يف امللف الليبي«.
وناشد احلراثي اجلزائر بالعودة بكل 
لألزمة  حد  وضع  يف  للمساهمة  قوة 
الليبية املستدامة وإرساء السلم واألمن 
وعدم  الواحد  الليبي  الوطن  ربوع  يف 
تركها الساحة ملن يبيعون ويشترون يف 

الشعب الليبي.

الوزير  التربية،  مستخدمو  ناشد 
األول، للتدخل من أجل سحب معاجلة 
ملف تعديل املرسوم التنفيذي 240/12  
املعدل واملتمم للمرسوم 315/08 املتعلق 
التربية  ملستخدمي  األساسي  بالقانون 
ومنحه  الوصية،  الوزارة  من  الوطنية  
كي  العمومية  للوظيفة  العامة  للمديرية 

تنجزه وتشرف عليه.
عمراوي،  مسعود  النائب  وأوضح 
أن  لها  سبق  أنه  السابق  والنقابي 
فيفري  يف  التربية  نقابات  استقبلت 
لكل  مالئمة  حلوال  ووجدت   2014
نقابات  قبل  من  املطروحة  االنشغاالت 
الوطنية  التربية  وزارة  أن  معتبرا  التربية، 

أظهرت عجزها عن تسيير امللفات، حيث 
ذّكر املستخدمون بتطبيق املرسوم الرئاسي 
266/14 وإعداد مشروع القانون اخلاص  
املعدل  الذي يراوح مكانه منذ 12 سنة 
الوعود  من  سنوات   6 و   ، إصداره  من 
مبعاجلة اختالالته،  بينما أجنزت املديرية 
القانون اخلاص  العمومية  للوظيفة  العامة 
قصيرة.  مهلة  يف  املشتركة  لألسالك 
إلحداث  قائما  مازال  األمل  »إن  قائلني 
تغيير إيجابي مبا يخدم املدرسة اجلزائرية 
عموما وقطاع التربية خصوصا  من خالل 
وباألخص  اجلمهورية  قوانني  تطبيق 
 ، أمده  طال  الذي   266/14 املرسوم 
األساسي  القانون  اختالالت  ومعاجلة 

ملستخدمي التربية والوطنية.
النظر  بإعادة  طالبوا  ثانية  جهة  من 
ومحتويات  والبرامج  املناهج  يف  كلية 
إعادة  أن  معتبرين   ، املدرسية  الكتب 
الترويج  مت  كما  احملتويات  بهذه  طبعها 
لذلك بحجة تخفيف احملفظة غير مقبول 
فالتغيير   ، العام  للمال  هدر  فهو   ، البتة 
ينبغي أن يكون جذريا ، وال يتأتى ذلك 
الثاني  اجليل  مناهج  وتقومي  بتقييم  إال 
أهل  من  جزائريني  خبراء  طرف  من 
التربية  ونساء  ورجال   ، االختصاص 

األكفاء املتواجدين يف امليدان« .
محمد رضوان

قالوا أن التغيير ينبغي أن يكون جذريا
مستخدمو قطاع التربية يستنجدون بالوزير األول

أزيد من 150 شخصا متورطا  
متابعة أميار ومنتخبين بأم البواقي في 

قضايا فساد
البواقي وإطارات   مت إحالة ملفات عدد من أميار ومنتخبي والية أم 
قضايا  متخصصة يف  أمنية  من طرف جهات  التحقيق  على  فيها  مسيرة 

فساد يف األسابيع القليلة املاضية وفًقا ملصادر »أخبار الوطن«.
التحقيق  قضاء  أمام  الشبهة  محل  املتابعني  من  عدد  عرض  مت  فقد 
وبحسب   ، النيابة  أمام  فيهم  املشتبه  من  آخر  عدد  مثول  ينتظر  ،بينما 
املصادر ذاتها فإن األميار املعنيني بالتحقيقات املتعلقة بالفساد هم رؤساء 
فكيرينة،  الصبيحي،  قصر  الزيتون،  عني  وحاليون:  سابقون  بلديات 

بريش، واد نيني، وعني مليلة.
وأفادت نفس املصادر أن التحقيقات شملت صفقات جتهيز وتوريدات 
عهد  يف  متت  صفقات  بينها  من  مشاريع  وصفقات  بالبلديات،  خاصة 
املجالس البلدية واألميار السابقني،  وقد خضع بالفعل عدد من موظفي 
البلديات  حظائر  التحقيقات  مست  كما  للتحقيق.  املعنية  البلديات 

وصفقات اقتناء وأمور تتعلق بالتسيير وتوقيع مقررات غير قانونية .
احملليني  واملنتخبني  البلديات  رؤساء  عدد  يرتفع  أن  املنتظر  ومن 
اخلاضعني للتحقيق يف شبهات فساد وهدر للمال العام وتبديده بغير وجه 
حق واستغالل النفوذ إلى أزيد من 150 بني مير ومنتخب محلي حالي 

وسابق على مستوى والية أم البواقي.
عمار قردود

السلطات الجزائرية أبلغت نظيرتها الفرنسية بأنه غير مرغوب فيه

السفير الفرنسي في الجزائر يحزم 
حقائب رحيله

 كشف موقع »أفريكا أنتيليجنس« إن أيام السفير الفرنسي يف اجلزائر 
الرحيل ومغادرة  وأنه على وشك  باتت جد معدودة  دريانكور«  »كزافييه 
اجلزائر نهائًيا، مشيًرا إلى أن السلطات اجلزائرية تكون قد أبلغت نظيرتها 
الفرنسية بأن السفير الفرنسي بات غير مرغوب فيه، حيث تعتبره أحد 

أسباب التوتر يف العالقات بني البلدين.
األخيرة  الهاتفية  باملكاملة  الفرنسي،  السفير  رحيل  قرار  املوقع  وربط 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  ونظيره  تبون  املجيد  اجلمهورية عبد  رئيس  بني 
من  أساءت  عمومية  فرنسية  قناة  بثته  وثائقي  بسبب  توتر  خلفية  على 
خالله للحراك الشعبي، حيث اتفق الرئيسان على طي صفحة اخلالفات 

وجتاوزها وإعطاء العالقات الثنائية دفعا بحسب نفس املوقع.
ووصف » أفريكا أنتليجنس« كزافييه دريانكور باحملبوب من طرف نظام 
لفترتني يف عهد  لفرنسا يف اجلزائر  بوتفليقة، حيث شغل منصب سفيٍر 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما رّجح املوقع من جهة أخرى أن 
يكون سفير فرنسا يف السعودية فرانسوا غويات خليفة لدريانكور كسفير 

جديد لفرنسا يف اجلزائر.
بالرحيل«  »املعني  الفرنسي  السفير  استدعت  قد  اجلزائر  وكانت 

مّرتني، يف عهد الرئيس احلالي عبد املجيد تبون.
موفق رباح

عنابة
حضور 6 أشخاص فقط إلبرام عقود 

الزواج
 6 حضور  الزواج  عقود  إبرام  خالل  عنابة  بلدية  مصالح  اشترطت 
الوقاية  بتدابير  وااللتزام  اجلسدي  بالتباعد  االلتزام  مع  فقط  أشخاص 

والسالمة من فيروس كورونا.
 بلدية عنابة ويف بيان لها أكدت بأن املواطنني الراغبني يف إبرام عقود 
الزواج يستوجب عليهم التوجه إلى املركز الثقايف حسن احلسني مبكتب 
عقود الزواج إليداع ملفات عقود الزواج وذلك بااللتزام بشروط للوقاية من 
انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة التقيد الصارم بعدد األشخاص 
 6 يتعدى  ال  والذي  الزواج  عقد  إبرام  يف  الراغب  للشخص  املرافقني 
مع  الزوجة(  ولي   ، الزوج  ولي  الشاهدين،  الزوجة،   ، أشخاص)الزوج 
ضرورة االلتزام الصارم بالفترة الزمنية الفاصلة بني إبرام عقد الزواج األول 
واملوالي له وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 
الكمامات  لرتداء  بإلزامية  املتعلق   2020 مارس   24 يف  املؤرخ   20/70

الواقية من فيروس كورونا.
ف سليم

قال البروفيسور ميالد مفتاح الحراثي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي الليبية في تصريح لــ«أخبار الوطن« 
أن االتفاقيات المنفردة لتسوية وإنهاء الصراع في ليبيا ال تخدم الليبيين وليبيا بل ستزيد من تفاقم األزمة، في حين أن 

البالد في حاجة إلى تضامن حقيقي وفّعال بين جميع الفرقاء الليبيين دون استثناء أو إقصاء« وجاء ذلك تعليًقا للحراثي على 
المبادرة السياسية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلنهاء الصراع في ليبيا، أمس السبت في القاهرة.

املالك  عبد  مقتل  فرنسا  أعلنت 
»القاعدة  تنظيم  زعيم  دروكدال، 
عملية  يف  اإلسالمي«،  املغرب  يف 

للقوات الفرنسية يف مالي.
الفرنسية  الدفاع  وزيرة  وقالت 
وبعض  دروكدال  إن  بارلي  فلورنس 
األعضاء املقربني منه يف التنظيم قتلوا 
يف شمال مالي األربعاء املاضي. كما 
على  القبض  الفرنسية  القوات  ألقت 
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية يف مالي 
املاضي،  ماي  يف  نفذتها  عملية  يف 
بارلي.وأضافت  لتصريحات  وفًقا 
الوزيرة الفرنسية أن »العمليات اجلريئة 

للجماعات  قاصمة  ضربات  سددت 
اإلرهابية«.

مصعب  أبو  أو  دروكدال،  وكان 
القاعدة  لتنظيم  زعيًما  الودود،  عبد 
الساحل  ومنطقة  أفريقيا  شمال  يف 
اإلسالم  نصرة  وجماعة  األفريقي، 
وبوركينا  مالي  يف  املوجودة  واملسلمني 

فاسو.
تنظيم  زعيم  مربات،  محمد  أما 
دور  له  فكان  عليه،  املقبوض  الدولة 
يف  الدولة  تنظيم  قيادات  بني  بارز 
ذكرته  ملا  وفًقا  الكبرى،  الصحراء 
يف  الدولة  تنظيم  بارلي.وينشط 

الصحراء الكبرى يف مالي، والنيجر، 
وبوركينا فاسو.

»عبد  أّن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
اللجنة  عضو  دروكدال،  املالك 
التوجيهّية لتنظيم القاعدة، كان يقود 
شمال  يف  القاعدة  مجموعات  كل 
ذلك  يف  مبا  الساحل،  وقطاع  أفريقيا 

جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني.
الفرنسي  التدخل  وخلف  هذا 
االنقسامات  من  العديد  مالي  يف 

اإلضافية بهذا البلد.
عّمـــــار قــــردود

 كان قياديا بعدد من الجماعات اإلرهابية في أفريقيا
مقتل دروكدال زعيم تنظيم »القاعدة في المغرب اإلسالمي« 

تنفيًذا لرغبة الجزائر
المملكة المغربية ترّحل قنصلها العام بوهران

 قامت اململكة املغربية بترحيل قنصلها يف مدينة وهران، بعد فضيحة الفيديو الذي ظهر فيه منتصف شهر ماي املاضي وهو يصف 
اجلزائر بــ«الدولة العدو«، وذلك استجابة لطلب اخلارجية اجلزائرية بضرورة »اتخاذ تدابير تفاديا ألي تداعيات«.

كشفت وسائل إعالمية مغربية، عن ترحيل قنصل املغرب يف وهران، اخلميس املاضي، على منت رحلة جوية، خصصت لنقل 
املغربيني العالقني باجلزائر، وذلك بعد الفضيحة الدبلوماسية التي وقع فيها ممثل املغرب يف وهران خالل حديثه مع رعايا مغربيني 
عالقني أمام مقر القنصلية. ويرجح أن يكون هذا الترحيل، تبًعا الستدعاء اجلزائر للسفير املغربي عقب تلك احلادثة، حيث طلبت 
اخلارجية اجلزائرية، من اململكة املغربية، ضرورة اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة »لتفادي أية تداعيات لهذا احلادث على العالقات 

الثنائية بني البلدين«.
موفق رباح



صفية نسناس

العالم يف  دول  مختلف  شرعت 
الصحي  احلجر  إجراءات  تخفيف 
أن  بعد  أشهر،  منذ  فرضته  الذي 
حصد فيروس »كوفيد 19« املستجد 
اجلميع  واصطدم  الكثيرين  أرواح 
مدن  إلى  العواصم  كبريات  بتحول 
احلركة  من  متاما  خالية  أشباح 
يف  إال  تنام  أال  اعتادت  وقد  واملارة 
ليكسر  األولى،  الصباح  ساعات 
القرارات  تلك  االصطياف  موسم 
برامجها  تسطير  يف  الدول  وبدأت 
والتباعد  احلماية  مخطط  وفق 
شواطئ  لتستقبل  االجتماعي 
خاصة  مرتاديها  الدول  من  العديد 

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.

والة يغلقون الشواطئ إلى غاية 
نهاية الحجر الصحي

ساحلية  واليات  عدة  والة   قرر 
وبومرداس  العاصمة  غرار  على 
ووهران  متوشنت  وعني  وعنابة 
وبجاية وسكيكدة وغيرها منع ارتياد 
التدابير  إطار  يف  الشواطئ  جميع 
االحترازية الرامية للوقاية من تفشي 
»كوفيد19-«مع  كورونا  فيروس 
املفعول  ساري  اإلجراء  هذا  إبقاء 
الصحي  الوضع  استتاب  غاية  إلى 
واإلعالن الرسمي عن افتتاح موسم 

االصطياف للموسم احلالي.
بيانات  مختلف  يف  وجاء 
على  وحفاظا  أنه  املعنية  الواليات 
الصحة العمومية وسالمة املواطنني، 
ويف إطار التفعيل  املستمر إلجراءات 
الوقاية من فيروس  كورونا املستجد، 
املتخذة من أجل  ال سيما  التدابير 
الوباء  التصدي النتشار عدوى هذا 
العامة  والفضاءات  األوساط  يف 
ونظرا  للجماهير،  املستقطبة 
يف  املختصة  املصالح  تفعيل  لعدم 
املراقبة  ملخططات  الوقت  الراهن 
الشواطئ،  عبر  والسالمة  واحلماية 
يذكر الوالة كافة مواطنات ومواطني 
مينع  بأنه  ووافديها  الساحلية  املدن 
الشواطئ  جميع  ارتياد  باتا  منعا 

التابعة إلقليم تلك الواليات.
اإلجراء  هذا  أن  البيان  ويضيف 
غاية  إلى  املفعول  ساري  يبقى 
واإلعالن  الصحي  الوضع  استتاب 
موسم  افتتاح  عن  الرسمي 

االصطياف لسنة 2020.
قد  شواطئ  عدة  وكانت 
لعشاق  ملحوظا  إقباال  شهدت 
شهر  نهاية  منذ  والسباحة،  البحر 
املصابني  أعداد  ارتفاع  ومع  رمضان 
بكورونا ، ما دفع والة الواليات إلى 
الشواطئ  بغلق  يقضي  قرار  إصدار 
بومرداس  فوالي  املصطافني،  أمام 
مالحظة  بعد  جاء  ذلك  أن  أوضح 
التوافد الكبير للمواطنني، خصوصا 
على الشواطئ الكبرى للوالية على 
غرار شواطئ مدينة بومرداس و رأس 
البحري،  بودواو  و  دلس  و  جنات 

جراء ارتفاع درجات احلرارة.
الوالية  شواطئ  معظم  وعرفت 
منهم  شاطئا،   63 عددها  البالغ  و 
بها  السباحة  مسموحا  شاطئا   47
و  للمواطنني  كبيرا  توافدا   ،
العائالت من داخل و خارج الوالية 
السلطات  توصيات  من  بالرغم 
ملنع  التجمعات  جتنب  بضرورة 
أكد  كورونا، حيث  انتشار  فيروس 
الغلق  قرار  من  بالرغم  أنه  الوالي 
مصالح  الوالية  أن  إاّل  املذكور 
املعنية »تبقى مجندة« وحتضر بكل 
جدية الستقبال  املصطافني خالل 
هذا  املوسم يف حالة مت القضاء على 

وباء كورونا.
كما  الصدد،  هذا  يف  ويجري 
لفائدة  مالية  أغلفة  رصد  أضاف، 
تهيئة  من  أجل  املعنية  البلديات 
الشواطئ و تسخير و حتضير ظروف 
بسعة  فندقا   19 ب  اإلستقبال 
صيفيا  مخيما   15 سرير  و   2406
إلى  إضافة  سرير   7290 بقدرة 
و  5 بيوت شباب  و  14 دار شباب 

4  مسابح شبه أوملبية.
أغلب شواطئ  أيضا غلق  وتقرر 
يف  سكيكدة  لوالية  الغربية  اجلهة 
الرامية  االحترازية  التدابير  إطار 
فيروس  كورونا  تفشي  من  للوقاية 
من  علم  حسبما  »كوفيد19-« 
التي  للبلديات  الشعبية  املجالس 
الشواطئ،  هذه  تتواجد  بها 
وحسب املصدر ذاته فإن اتخاذ هذا 
القرار جاء بعد التوافد الكبير الذي 
ببلديات  الواقعة  شهدته  الشواطئ 
غرار  على  لسكيكدة  الغربية  اجلهة 
وقنواع  الزهور  ووادي  والشرايع  القل 
طرف  من  األسبوع  نهاية  خالل 
مواطنني من داخل وخارج  الوالية.
وجه  على  األمر  ويتعلق 
اخلصوص بشواطئ عني أم القصب 
كذا  و  وتلزة  ولبرارك  دولة  وعني 
لقبيبة  و  الباز  كسير  و  سعيد  بني 
غيرها  و  سعيد  بني  اجلملي  واد  و 
باجلهة  املتواجدة  من  الشواطئ 

الغربية من سكيكدة.
كما دعا رؤساء املجالس الشعبية 
البلدية ضمن ذات التدابير الوقائية 
سكان هذه  املناطق إلى عدم تأجير 
والية  خارج  من  للوافدين  املنازل 
سكيكدة بهدف قضاء العطل  جتنبا 

النتشار اجلائحة.
معظم  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
شهدت  سكيكدة  والية  شواطئ 
عديد  قبل  من  كبيرا  توافدا  أيضا 
الوالية  وخارج  داخل  من  املواطنني 
السلطات  توصيات  من  بالرغم 
بضرورة جتنب التجمعات ملنع انتشار 

فيروس كورونا.
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بروتوكول صحي » خاص« سيفرج عنه لتفادي انتشار الفيروس

كورونا يحاصر الشواطئ والحكومة 
تسابق الزمن إلنقاذ الموسم

حمالت تحسيسية بداية من األسبوع الحالي
استراتيجية خاصة للحماية المدنية 

تحسبا لموسم االصطياف
الرغم  وعلى  عام  ككل 
ملوسم  االستثنائي  الظرف  من 
عملت  احلالي،  االصطياف 
عبر  املدنية  احلماية  مصالح 
تسطير  على  مختلف وحداتها 
يف  وهذا  خاصة  استراتيجية 
الذي  االستثنائي  الظرف  ظل 
انتشار  جراء  البالد  به  متر 
املستجد،  كورونا  فيروس 

حيث ستباشر حملة حتسيسية بداية من األسبوع القادم، خاصة مبوسم 
االصطياف والذي يبقى حتديد تاريخ انطالقه من صالحيات السلطات 

العليا يف البالد.
و أوضح النقيب برناوي نسيم رئيس مكتب اإلعالم والتوعية باملديرية 
سيرتكز  اجلواري  التحسيسي  العمل  مخطط  أن  املدنية  للحماية  العامة 
عبر الوسائل اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي وكذلك العمل 
اجلواري انطالقا من األسبوع القادم ، حيث ستشرح للمواطنني  األخطار 
واملجمعات  البحر  بالسباحة  يف  االصطياف  واملتعلقة  خالل  موسم 
وجتنب  إلى  كيفية  التعامل  إضافة  وغيرها  الغابات  حرائق  و  املائية 
اإلصابة بفيروس كورونا خالل هذه الفترة، حيث أنه  يف حالة استمرار 
اجلائحة، فإن مصالح احلماية تقوم بعمليات حتسيس وتوعية للمواطنني 
قبل  من  بذلك  حال  السماح  الشواطئ  يف  إلى  التردد  كيفية  حول 
كيفية  الشواطئ  حول  يستغلون  الذين  أيضا  حتسيس  و  السلطات، 

استغاللها واحترام  إجراءات التباعد االجتماعي.
ص.ن

تضاربت آراء المواطنين بشأن قرار غلق الوالة الشواطئ ومنع السباحة فيها بعد أن شهدت األخيرة توافدا 
ملحوظا منذ نهاية شهر رمضان والذي تزامن مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، فبعدما أعلن والة الواليات 
الساحلية بالوطن منع السباحة وغلق الشواطئ أمام مرتاديها إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي رحب البعض من 

أجل حماية الصحة العمومية وامتعض الكثيرون.

انطالق الموسم مرهون بتطور الوضعية الصحية

بروتوكول صحي خاص بموسم 
االصطياف

 أكد مساعد وزير السياحة، عبد القادر غوتي، أن احلكومة ستعلن 
خالل األيام املقبلة عن بروتوكول صحي، يجري اإلعداد له من خالل 
السياحة،  مجال  يف  ومتعاملني  وأخصائيني  خبراء  تضم  تقنية  جلنة 
وذلك من أجل تفادي انتشار فيروس كورونا خالل موسم االصطياف 

املقبل.
الصحي يشمل جملة من  البروتوكول  أن  املتحدث،  وأوضح ذات 
القواعد االحترازية والوقائية والصحية املوجهة إلى املؤسسات الفندقية، 
بعد  ما  ملرحلة  حتسبا  اآلخرين،  املتعاملني  وكل  السياحية  والوكاالت 
رفع احلجر الصحي وعودة النشاط السياحي ال سيما مع اقتراب موسم 

االصطياف.
االصطياف  موسم  الداخلية بخصوص  لوزارة  فيما جاء يف تعليمة 
السلطات  توليه  هام،  حدث  مبثابة  ُيعد  األخير  هذا  أن  السنة،  هذه 
العمومية أهمية خاصة من خالل إشراك جميع املسؤولني والقطاعات 
على املستويني املركزي واحمللي إلجناحه، مشيرة إلى أن ما يطبع املوسم 
فيروس  انتشار  مكافحة  إطار  يف  املتخذة  الوقائية  التدابير  هو  احلالي 
يبقى  عدمه  من  املوسم  افتتاح  قرار  فإن  لذلك،  ونتيجة   19 كوفيد 
العليا، وذلك تبعا لتطور الوضعية  العمومية  من صالحيات السلطات 
التعليمة  ذّكرت  كما  الفيروس،  انتشار  يف  التحكم  ومدى  الوبائية 
باستكمال التعليمات التي أُرسلت املوسم املاضي، والتي أشارت إلى 
أنها مازالت سارية املفعول، وأهمها تأمني موسم االصطياف ومجانية 
باألمن  املتعلقة  التدابير  من  عدد  إلى  إضافة  الشواطئ،  إلى  الدخول 
والنظام العام والوقاية، والتزويد باإلمدادات الغذائية، وتكثيف عمليات 
مراقبة األنشطة التجارية وحفظ صحة املستهلك، إلى جانب تعليمات 
أخرى تخص التزويد باملياه الصاحلة للشرب، واالهتمام البالغ بالصحة 
لبعض مناطق اجلنوب  بالنسبة  العقربي  التسمم  العمومية، ومكافحة 
اخلدمات  أهم  ضمان  يف  تفصل  أخرى  وتعليمات  العليا،  والهضاب 

والنشاطات الثقافية والرياضية وهياكل اإليواء.
ص.ن



 بداية، كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي: على ضوء نصف عام من 
المسار اإلنتخابي؟

أخلط وباء كورونا الكثير من األوراق وعَطل العملية 
كبيرة،  حدود  إلى  السياسية 

سوى  املشهد  يف  يبق  ولم 
السلطة التي ذهبت جَل 
وانشغاالتها  جهودها  
الوباء،   هذا  حملاربة 
األعمال  جَل  وتعطلت 
العملية  فيها  مبا  األخرى 
السياسية، وحتى مسودة 
بها  التي دفعت  الدستور 

حتدث  لم  الشارع  إلى  السلطة 
ينتظر  كان  كما  ونقاشا  حركية 
منها، وتوجهت أغلب االنتظارات 

هذا  سببها  التي  األزمة  هذه  من  اخلروج  وسبل  الصحي،  الوضع  معاجلة  طرق  إلى 
الوباء. فقد أصبح الشغل الشاغل للسلطة والشعب كذلك يتمثل يف محاربة كورونا، 
لذلك تدحرج اجلدل السياسي إلى الوراء بعد أن كان يتصدر انشغاالت اجلزائريني. 
وبخصوص نشاط األحزاب السياسية فقد ظلت يف مجملها خجولة وأغلبها جاء على 
شكل تصريحات وردود أفعال عن قضايا راهنة. حتى أن أغلبها لم ينخرط يف مناقشات 

واسعة وجادة ملسودة الدستور املقترحة ولم نسمع آراء وازنة بهذا اخلصوص.

 في ستة أشهر لم نر  سوى  لقاءات مع شخصيات حزبية ومسودة دستور 
حسب بعض المتابعين: إلى ماذا يرجع هذا برأيكم؟

حتى هذه اللقاءات لم يتمخض عنها أشياء كثيرة، فأغلب الشخصيات التي مَت 
استقبالها حزبية أو وطنية لم تقل الشيء الكثير حول ما دار بينها وبني السيد الرئيس 

سفيان جياللي  السيد  رئيس حزب جيل جديد  عدا  فما  نقاش،  من 
الذي أعطى فكرة للجزائريني عن ما حصل يف 

األخرى  الشخصيات  تدل  لم  اللقاء، 
مقتضبة  بتصريحات  سوى 
 .. للمشهد  شيئا  تضف  لم 
تلك  أغلب  أن  ذلك  إلى  أضف 

قدمية  وجوه  هي  الشخصيات 
يعرفها اجلزائريون ويعرفون أن أغلبها 

للعملية  الكثير  الشيء  يضيف  ال 
اللقاءات  تلك  تلق  لم  لذلك  السياسية. 

اهتماما من طرف املتتبعني.

يستغل  ولكي  للنقاش،  السلطة  بها  دفعت  التي  الدستور  مسودة  بخصوص  أما 
اجلزائريون وقتهم يف احلجر إلثرائها، فهي األخرى لم تالق كثير االهتمام، فما عدا 
مواالة  على  احملسوبة  احلزبية  الشخصيات  بعض  وآراء  التلفزيونية  البالتوهات  بعض 
النظام القدمي والتي جاءت يف الغالب مؤيدة ملا ورد فيها، لم نشهد نقاشا عميقا للوثيقة، 
وكذلك  الشارع،  مطالب  ضغط  حتت  تزال  ال  التي  احلراك  نخبة  طرف  من  بخاصة 
ضغط وباء كورونا. لقد كان باإلمكان تقدمي الكثير من املقترحات االيجابية للوثيقة من 
النخب السياسية واملثقفة لو انتبه اجلميع إلى أن حتقيق مطالب احلراك ال بَد أن مير عبر 
الفرص  للدولة اجلديدة. ولكنه كعادتنا دائما دأبنا على تضييع  الدستوري  التأسيس 

التي تهبنا إياها فرص التاريخ.

 أنتم من الشخصيات الجامعية والفكرية التي دعمت المسار االنتخابي 
كمخرج إلنقاذ الدولة من السقوط.. أال تعتقد أن االنتخابات كانت حال 

ألزمة النظام أكثر منها حال ألزمة المجتمع؟

شخصيا أيدت املسار االنتخابي ضمن تصور معني يجعل أغلب اجلزائريني يندمجون 
فيه، وهو التصور الذي اقترحه الكثير من املثقفني وشخصيات سياسية وجمعوية، وهو 
إطالق سراح معتقلي احلراك، وكنت أفكر بالفعل أنه ال بديل عن االنتخابات إلنقاذ 

رياض  أستاذ  فتخيل  فكرتي.  هذه هي  تزال  وال  االنهيار  من  مثال الدولة 
ماذا كان لو أنه لم جتر هذه االنتخابات )التي لم أشارك فيها(، 

سيحل بنا يف مثل هذه الظروف التي متر 
التطرف  والعالم؟  اجلزائر  بها 

احلل  هو  دائما  ليس 
هو  الدولة  على  واحملافظة 
الزخم  الستمرار  الضامن 
وال  االجتماعي.  واحلراك 

على  شهودا  كنا  فقد  ننسى 
القرن  من  التسعينيات  مأساة 

املاضي التي غّذاها التطرف، فكادت 
أن تعصف بأركان الدولة والبلد، لذلك 

ال يجب أن جترنا معارضتنا للنظام كجزائريني إلى معارضة الدولة أو عدم االنتباه إلى 
فعال  أنقذت  قد  االنتخابات  أن  أرى  اإلطار  هذا  ويف  استمرارها.  على  ذلك  مخاطر 
الدولة من االنهيار، حتى وإن تخللها النقص الذي أشرنا إليه، وهو عدم إطالق سراح 

معتقلي احلراك الذي ال نزال نعتبره من املطالب الشرعية.

ألزمة  حال  االنتخابات  اعتبار  عن  أما 
البداية  متثل  بأنها  فاعتقد  املجتمع 
التي متهد الطريق للذهاب إلى احللول 
فاالنتخابات  بالتدريج،  تنجز  التي 
وحققت  االستمرار  للدولة  ضمنت 

ومهدت  للمؤسسات،  االستقرار 
الذي  اجلاد  للعمل  املناسبة  الظروف 

اجلزائر  يف  السياسي  املشكل  حل  احللول.  سينجز 
فاملشكل  صبرا،  ومتتلك  وشجاعة  واعية  نخبة  إلى  يحتاج 
السياسي معقد ومتعدد األبعاد وهو بحاجة إلى حلول توافقية 

ترضي غالبية الفئات االجتماعية وهذا بحد ذاته يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين..

  نتحدث اليوم على طرحين أساسيين في الساحة: األول يطالب بالتغيير 
الجذري للنظام والثاني يدعم تجديد النظام وإصالحه..برأيكم أي 

الطرحين أنسب إلى الجزائر في وضعها الحالي؟

التغيير اجلذري اآلني مطلب غير عقالني وال هو ممكن يف ظروفنا احلالية، وال يف 
ظروف الشعوب املشابهة لنا، حاول حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ــ بغض النظر عن 
ايديولوجيته ــ  حتقيق التغيير اجلذري ففشل ودَمر وهو يسعى إلى حتقيق ذلك البلد، 
وأدخلها يف حمام من الدم ال تزال آثاره بادية أمامنا. ولنا كذلك يف جتارب الربيع العربي 
فالطبيعي  مضللة.  فكرة  هي  نفسها  القطيعة  فكرة  إن  ثَم  ذلك.  على  واضحة  أمثلة 
يف التاريخ والفكر النظري هو التواصل واالستمرارية، وليس القطائع، أما عن شعار« 
يتنحاو قاع » الذي رفع يف مسيرات احلراك األولى، فقد شابه الكثير من الغموض، 
وكان على النخبة توجيهه إلى وجهته احلقيقية عوض مسايرة اجلماهير يف 
وأذنابهم  الفاسدون  طرد  واستعماالته.  أهازيجها 
عليهم  التغطية  يف  ساهموا  الذين  وحتى 
أما  احلراك،  أولويات  من  كان  سياسيا 
عن إصالح الدولة ومؤسساتها فيحتاج 
إلى االستقرار الذي يضمنه استمرار 
وجود الدولة واستقرارها وكذلك إلى 
جهود اجلميع، دولة ومجتمعا...    

   مسودة الدستور المعروضة للنقاش، 
تجاهلت تماما مسألة الحسم في طبيعة النظام..أليس هذا انتصارا 

حتى ال نقل )فرضا( لخيار السلطة على حساب مطالب الحراك؟

أعتقد شخصيا أن النظام املناسب للحكم يف اجلزائر هو النظام الرئاسي ألسباب 
املمارسة  يضمن  مبا  الرئيس  صالحيات  حتدد  أن  على  وتاريخية،  واجتماعية  ثقافية 
الدميقراطية. مبعنى أن يعطى للحكومة صالحيات احلكومات يف األنظمة الدميقراطية، 
من  احلكومة  تشكل  وبأن  واملراقبة،  القوانني  سن  يف  للبرملان  صالحيات  وكذلك 
األغلبية البرملانية. وغيرها من األمور التي تتيح ممارسة الشعب حلقه يف التسيير عبر 
ممثليه. أما عن ما ورد يف املسودة فإنه على الرغم من عدم وضوحه يحتاج إلى نقاش 
معمق وجاد، وهو النقاش الذي بتصورنا لم يحدث حلد اآلن، أو على األقل باملستوى 
الذي كان يجب أن يحدث. قد تكون السلطة قد تقصدت األمر، ولكن الشيء الغريب 
اآلخر أن الشعب عبر نخبه لم يبذل جهدا مسؤوال يف مناقشة املسودة التي وضعت أمام 
اجلميع، وكأني به ينتظر السلطة يف القيام بذلك بدال عنه، وأن متنح له كل ما يطلب 
الريع التي  أننا وبسبب ثقافة  كما تعود ذلك دائما، البَد أن نعترف نحن اجلزائريني 
تربينا عليها، أصبحنا ننتظر من اآلخر مَدنا بكل وسائل احلياة، وال نبذل جهدا حتى 
وإن كان ذاك اجلهد سينقذ حياتنا كما يحدث لنا يف هذه األيام مع جائحة كورونا ...  

 كثير من نشطاء الحراك يعتبرون أن انتخابات 12-12 أفرزت وضعا 
غير سليم، ولعل استمرار حملة االعتقاالت والتضييق على الحريات يبرهن 

على ذلك.. برأيكم ما الذي جعل السلطة ال تمد يدها إلى 
الحراك؟

 
االعتقاالت كانت قبل االنتخابات 
االنتخابات  بأن  والقول  تزال،  وال 
أفرزت وضعا غير سليم، ودليل ذلك 
الواقع،  مع  ينسجم  ال  االعتقاالت 

كل  نشجب  أننا  هنا  نشير  أن  بَد  وال 
والتي  احلراك  التي متس نشطاء  االعتقاالت 

تأتي على أساس اآلراء السياسية، فال بَد للسلطات أن تدرك 

أن الظلم الذي وقع على اجلزائريني من طرف النظام السابق كان شديد القساوة، وأن 
أنها  على  حسبت  والتي  النشطاء،  اعتقال  ضوئها  يف  مَت  التي  التصرفات  من  الكثير 

القانون  عليها  نت أخطاء يحاسب  وليس كا الظلم،  ذلك  على  أفعال  ردود 
إهانة  أو  تعديا  التهمة أبدا  وهي  الدولة،  ملؤسسات 

التي تستخدمها 
، وحتى وإن اعتبرنا أن ما تفوه به السلطات كالئحة اتهام 

شباب احلراك يدخل ضمن احملاسبة القانونية، فعلينا أن ندرك أن ما حدث لهم حدث 
بسبب تراكمات الظلم والقهر الذين تعرض إليهما اجلزائري طيلة عقود. وعليه فإنه 
لدينا قناعة تامة ببراءة شباب احلراك إن نحن نظرنا إلى قضاياهم يف هذا السياق. لقد 
كانت ردود أفعالهم محاولة منهم لرد االعتبار لكرامتهم التي داس عليها أناس داسوا 
على كرامة اجلزائر نفسها.  ولعَل بعض اإلشارات التي بدأت السلطة تبديها مؤخرا  
التي تتكلم عن إطالق سراح  لهذا األمر. ( األخبار  السلطة  تفصح عن بداية تفهم 

طابو وبلعربي .
  نشطاء الحراك يرفضون هيكلته وتنظيمه وتحديد أهدافه..كيف 

تقرؤون اإلصرار على عدم تنظيم الحراك؟
أهداف احلراك واضحة منذ البداية، وهي بناء دولة جديدة قائمة على أساس من 
العدل واحلرية وحتتضن جميع اجلزائريني، لذلك كانت املسيرات الشعبية يف األشهر 
األولى مسيرات للجزائريني جميعا باختالفاتهم االيديولوجية والسياسية. أما القول بأن 
نشطاء احلراك يرفضون هيكلته وتنظيمه فقول فيه تعميم وال يعبر عن كل آراء الفاعلني 
فيه، وقد يكون سبب التراجع الذي عرفه احلراك هو هذا االختالف يف مآالته، ولكي 
يكون األمر أكثر وضوحا نشير إلى أن أغلب الذين شاركوا يف االنتخابات الرئاسية كانوا 
من أوائل احلراكيني. فاحلراك ايديولوجيا متعددة األوجه، أما عن وحدته فقد متثلت 
يف اللحظة األولى مبطالب طرد رموز النظام السابق والعمل على تأسيس دولة جديدة 
حتقق التعايش والرخاء لكل اجلزائريني. أما فيما يخص اآلراء الرافضة هيكلة احلراك 
فهم أحرار فيما يرونه، ولكن عليهم أن ينتبهوا أنه ليس من الدميقراطية أن يطلبوا من 
املخالفني لهم يف الرأي أن يكونوا على شاكلتهم، وقد تكون هذه االختالفات يف الرأي 
دعوة إلى إعادة النظر يف املواقف ألنها توضح للجميع بأننا قد وصلنا إلى نقطة مفصلية 

تدعو إلى التفكير اجلدي يف التنظيم السياسي للحراك وهيكلته.  
 

هل يعني هذا أن هناك أطرافا فاعلة داخل الحراك، مستفيدة من الوضع 
وتسعى إلطالة عمر االنسداد السياسي؟

 
االنسداد  عمر  إطالة  هدفها  احلراك  يف  فاعلة  أطرافا  هناك  أن  أظن  ال  صراحة 
السياسي يف البلد، وحتى إن وجدت فتأثيرها ليس كبيرا، ما أعتقده أن هناك مواقف 
هي من احلراك تعتقد أن الضغط أكثر على السلطات سيحقق مكاسب أخرى تراها 
ضرورية لبناء اجلزائر اجلديدة، وإن كانت التيارات املتطرفة سياسيا يف احلقيقة موجودة 
يف كل املجتمعات وال ميثل وجودها حكرا على اجلزائر. ومن دون الدخول يف مخاطر 
احلقيقي  تخويف  أن  غير   ، موجودة  اعتبرها  كنت شخصيا  وإن  عدمها،  من  التطرف 
يذهب جتاه احلركات التي تتغذى من الثقافات السابقة للدولة وقدرات هاته احلركات 
هذه  من  تأتي  التي  اخلطورة  إلى  التنبيه  وجب  لذلك  اجلماهير،  جتييش  يف  الهامة 
آليات  ضمن  تشتغل  وسائل  عبر  يتم  املجتمع  تنظيم  أن  إلى  واالنتباه  التنظيمات، 
الدولة احلديثة، ووفق برامج سياسية واضحة، والتوقف عن اجلر بالشارع يف ممارسات 

تسيرها شعارات نارية هدفها ركوب احلراك وسرقة منجزاته.
 

 لو سألتك وأنت قارئ جيد للمشهد: إذا أردنا تفكيك تركيبة الحراك..
على ماذا نحصل؟ أو باألحرى ماهي القطع ) السياسية والثقافية 

واالجتماعية ( المشّكلة له؟
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الباحث الجامعي ورئيس جمعية الدراسات الفلسفية، عمر بوساحة لـ »أخبار الوطن«:

التغييــر حاصــل ال محـالة 
و الفوضـى ال تبـني الــدول

يعتقد األستاذ الجامعي والباحث األكاديمي، ورئيس الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، عمر بوساحة، أن التغيير في الجزائر التي تتجدد 
- حسبه - واقع ال محال، وأنه ال يمكن ألي نظام وقف مسار التغيير العقالني، معتبرا أن مطالب الحراك تمر عبر التأسيس الدستوري، 

موضحا في حوار لشبكة » أخبار الوطن«، أن مسودة الدستور المطروحة لم تنل حقها من النقاش، مجددا دعوته إلطالق معتقلي الحراك.. 
كما خاض الفيلسوف بوساحة في شعارات الحراك، تركيبته، ماهية الدولة التي يريدها، والتحاق أعضاء من الجمعية الفلسفية بالسلطة.

تدحرج الجدل السياسي إلى الوراء بسبب االنشغال بوباء كورونا 
بعد أن كان يتصدر انشغاالت الجزائريين وحتى مسودة الدستور 

التي دفعت بها السلطة إلى الشارع لم تحدث حركية ونقاشا

البَد أن نعترف نحن الجزائريون أننا وبسبب ثقافة 
الريع التي تربينا عليها، أصبحنا ننتظر من اآلخر 

مَدنا بكل وسائل الحياة، وال نبذل جهدا للتغيير

حتى وإن اعتبرنا أن ما تفّوه به شباب الحراك يدخل ضمن 
المحاسبة القانونية، فعلينا أن ندرك أن ذلك حدث بسبب تراكمات 

الظلم والقهر الذين تعرض إليهما الجزائري طيلة عقود

●  حــــاوره: 
ريــــاض  هويـــلـــي       

االنتخابات أنقذت الدولة من االنهيار ورهاننا على دولة المواطنة وليس الهويات
مسودة الدستور لم تنل النقاش الالزم وإطالق معتقلي الحراك مطلب شرعي

أعتقد شخصيا أن النظام المناسب للحكم في الجزائر هو 
النظام الرئاسي ألسباب ثقافية واجتماعية وتاريخية، على أن 

تحدد صالحيات الرئيس بما يضمن الممارسة الديمقراطية

تخوفي الحقيقي يذهب تجاه الحركات التي تتغذى من 
الثقافات السابقة للدولة وقدرات هذه الحركات الهامة في 

تجييش الجماهير
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أخبار الداخل

فيه  أرى  كنت  وإن  احلكم  يف  جاريتك  إذا 
يترك  لم  الذي  احلراكي  وأنا  لك  سأقول  مبالغة، 
إنني كنت  فيها،  يشارك  لم  ندر، مسيرة  فيما  إاَل 
على  التركيز  اهتمامي  نصب  واضع  وأنا  أذهب 
الشعارات التي ترددها حناجر احلراكيني، ألتعرف 
ميكن  التي  السياسية  واألسر  التوجهات  على 
إن  لك  وسأقول  املسيرات،  تلك  من  استخالصها 
األولى  األشهر  يف  رَددت  التي  الشعارات  أغلب 
عن  النظر  بغض  جامعة،  وطنية  شعارات  كانت 
قلت  جتاذبات.  من  األمازيغية  الراية  حول  أثير  ما 
مطلب  يف  اجلزائريني  وحدت  وطنية  شعارات 
قادرة  دولة  لبناء  الدعوة  يتمثل يف  ورئيس  أساسي 
البعض  سماها  اجلزائريني.  جميع  احتضان  على 
واملهم  القوانني،  دولة  آخرون  وسماها  مدنية  دولة 
فيها أن تخرج بحلول وتصورات تضمن للجزائريني 
فيها  اجلميع  ويتساوى  بسالم،  املشترك  العيش 

فعليا، وليس على األوراق، أمام القوانني.
أما الحقا فقد بدأت التيارات السياسية تطفو 
على السطح، وهي احلقيقة التي جعلت البعض يغادر 

مسيرات احلراك، وقد 
لم تكن من صلب  فيها شعارات  رددت 

بها  نادى  التي  تلك  عن  اختلفت  أنها  أو  احلراك 
يف جمعاته األولى، وقد لوحظ فيها بشكل وضح 
تالحم شعارات اإلسالم السياسي املتطرف القادم 
املاضي، وكثير من شعارات  القرن  من تسعينيات 
جمعيات اليسار الفوضوي. وحتى أكون واضحا يف 
السياسية  التيارات  أدين هذه  فأنا ال  كالمي هنا، 
للبعض  يحلو  كما  باخلارج  مرتبطة  أعتبرها  وال 
ترديد ذلك، ولكنني بالتأكيد أدافع عن رأيي يف أن 
احلراك لم يأت لتحقيق مآرب ألسر سياسية ضيقة 
بل جاء وهدفه حتقيق دولة اجلميع، املتمثلة يف دولة 

احلريات والقوانني، الدولة املدنية.
 

   العديد من أعضاء الجمعية الجزائرية 
للدراسات الفلسفية، التحقوا بالسلطة منهم 
وزيرة الثقافة السيدة مليكة بن دودة، 
وأنتم كمستشار لها وعديد األعضاء..هل 

هذا يعني انسالخكم عن الحراك؟

فكرتني يف سؤالك،  لك  أصحح  أن  أعذرني 
التحقوا  بالسلطة  التحقوا  الذين  األعضاء  األولى: 
ثقافية  كمؤسسة  للجمعية  عالقة  وال  كأفراد 
يف  تكمن  الثانية  والفكرة  وقراراتهم.  مبواقفهم 
انسالخكم  يعني  بالسلطة  التحاقكم  هل  قولك 
عن احلراك؟ وهذا أيضا ليس سليما باملرة فأنا مهما 
بلدي ال غير،  فيه سأخدم  أكون  الذي  املوقع  كان 
أحيد  ال  التي  وقناعاتي  الدائم  موقفي  ميثل  وهذا 
عنها. ثَم ولكوننا قد أشرنا سابقا إلى مشكلة متثيل 
احلراك، فأنا أعتقد أنني  لم أنسلخ حلظة عن احلراك 
الذي ناضلت يف صفوفه منذ العهدتني السابقتني 
للخامسة، لذلك ال ميكن أن أقبل حتت أي عنوان 
أن  تخصه  رؤية  عن  رأيه  يصدر  شخص  أي  ومن 
قناعاتي  ووفق  وعليه  الرؤية.  تلك  وفق  يصنفني 
ينسجم  بأنه  أعتقد  الذي  الدور  أمارس  أزال  ال 
منذ  ألجلها  ناضلت  التي  وقناعاتي  مواقفي  مع 
اجلامعة  يف  الزمالء  بعض  مع  سنة  ذات  خروجنا 
رفضا للعهدة الثالثة. وأقول لك إنني أنا أيضا على 
دراية ميدانية وتاريخية بنشطاء احلراك ومبن يناضل 
منهم بوطنية وصدق وهم كثر، حتى وإن اختلفنا 
يف وجهات النظر سواء من جهة اليمني أومن جهة 
اليسار، بينما يوجد منهم من يركب القافلة ويراقب 

اجتاهات الريح. 

 

   نقاش الهوية ما يزال يصنع الجدل، بل 
ازدادت حرارته مؤخرا، )اللغة- الدين(.. 

لما يرجع هذا برأيكم؟

بتصوري أن ما أثير مؤخرا حول مسألة الهوية 
من جدل هو سحابة صيف لن تترك أثرا كبيرا، وقد 
لهذا اجلدل  النخب قد تصدت  أن غالبية  الحظنا 
السياسية.  املجتمع  يخدم وحدة  الذي ال  املرضي 
عن  يبحث  من  احلديثة  الدولة  يف  هناك  يعد  لم 
مضيعة  يعد  عليها  الرهان  واألصول ألن  األنساب 
للوقت وعودة إلى الثقافات السابقة للدولة. فاملهم 
من  ثَم  الهويات.  وليس  املواطنة  هو  للدولة  راهنا 
قال إن الهوية هي فكرة ثابتة ال تتغير، فاجلزائري 
األبعاد،  العديد من  هويته  تتشابك يف رسم  مثال 
التجدد  دائمة  وهويته  واحد،  بعد  على  تقوم  وال 
هو،  هو  يبقى  الوجود  هذا  فال شيء يف  واالغتناء 
يف  الوحيد  والثابت  هيغل،  الفيلسوف  بعبارة 
اجلدل  سيكون  لذلك  التغير.  هو  والفكر  الطبيعة 
الدولة  إلى  للذهاب  معطل  املوضوعات  هذه  حول 
فيها  تتساوى  التي  والقوانني  املواطنة  دولة  املدنية 

كل األعراق والثقافات.

          أليس لألمر عالقة باإلنغالق 
السياسي الذي مارسه النظام وإبعاد الحوار 

كوسيلة لحل األزمات وبلورة الحلول 
الجماعية؟

الذي  السياسي  لالنغالق  يكون  قد  صحيح 
يف  كبيرا  دورا  اليوم  إلى  االستقالل  من  تراكم 
أن  ننسى  وال  االحتقانات،  هذه  مثل  استمرار 
النظام قد غذى يف بعض فتراته مثل هذه النعرات 
ومغالطة  سيطرته  على  اإلبقاء  له  يتسنى  حتى 
اجلماهير، التي لألسف ال تزال مشغولة مبثل هذه 
للدولة.  اجلديد  املفهوم  بعد  تتمثل  ولم  القضايا، 
تتعايش يف أغلبية دول العالم اآلالف من العرقيات 
والثقافات واألديان ولكنها مع ذلك تشكل مجتمعا 
وال  واحلضارة،  الرفاهية  يصنع  ديناميكيا  متناسقا 
إحراج  أي  املتعددة  االنتماءات  هذه  لديها  تشكل 
سياسي أو مخاطر. لذلك على اجلزائري 
الذي أصبح متفتحا على العالم 

التواصل احلالية أن يعيد  بواسطة ما وفرته وسائل 
يسميها  كما  ـــ  الثوابت  من  الكثير  يف  النظر 
التعايش  يضمن  مبا  صياغتها  إلعادة  ــــ  الدستور 
االجتماعي الذي ال تظلم فيه األقليات وال يقصى 

منه أحد.

 

  تعاني الجزائر منذ االستقالل إلى يوم 
الناس هذا من غياب مشروع مجتمع يجمع 
غالبية المواطنين.. ولألسف إلى حد اآلن 
لم تطرح السلطة الحالية وال مشروع بقدر 
ما تحاول فك خيوط النظام.. هل نحن في 

مأزق؟

نحن  الذي  املأزق  من  نستفيد  أن  يفترض 
املناسبة  باحللول  أمورنا  معاجلة  إلى  ونذهب  فيه، 
حقيقتها  يف  األزمات  الدوام.  صفة  متتلك  التي 
محفزات لإلنسان من أجل البحث عن عالم يتيح 
له العيش يف استقرار، وليست لعنات من اهلل كما 
الذي  الزمن  ولى  لقد  عقابا.  أو  منا  الكثير  يعتقد 
كان علينا فيه جتميع أيدينا وانتظار احللول التي تأتي 
دائما من السلطة. لقد وضعنا الرئيس بومدين يف 
كان  فقد  صحيح،  مجتمع،  مشروع  يف  السابق 
مشروعا حتققت فيه بعض املكاسب، ولكنه أيضا 
بوابة  عدا  ما  أمامنا،  األخرى  األبواب  كل  أغلق 
احلريات  فيه  غابت  مشروع  يف  فاختنقنا  السلطة، 
واملبادرات. فمشروع املجتمع يفترض أن تشارك فيه 
النخب جميعا، وكل اجلمعيات الفاعلة اجتماعيا 
ومدنيا، حتى نتحرر من الرؤى األحادية والشمولية 

التي تكمم العقول واألفواه . 

 

        كيف تتصورون المستقبل بين 
إصرار الحراك على التغيير والنظام على 

التجدد؟

سيحدث التغيير ال محالة، فال مجال، ألي 
نظام يف اجلزائر التي تتجدد أن يقف يف وجه مطالب 
التغيير، فقط علينا أن نسير باتزان وتبصر، ونحافظ 
تريد  التي  الواقعية  غير  الدعوات  من  بلدنا  على 
الزمن،  أن جتعل من اجلزائر سويسرا يف حلظة من 
بعد  نتخلص  لم  نزال  ال  احلال  واقع  يف  ونحن 
الدولة.  لفكرة  ثقافة سابقة  من  ورثناها  أفكار  من 
وكل ما يجب أن نراهن عليه اآلن هو إرادة التغيير 
الذي  التغيير  اجلميع،  فيه  يشارك  الذي  العقالني 
كما سبق فيه القول يبنى على معرفة وتبصر ونضال 

ال يتوقف.

وال  املسار  هذا  يف  االنخراط  جميعا  علينا  
للسلطات،  الفردية  املبادرات  على  ُنعّول  أن  يجب 
تبنيها  ال  الدول  بأن  يدركوا  أن  اجلزائريني  فعلى 
تلك  قيمة  كانت  مهما  مبفردها  احلكومات 
على  يقوم  عقد  فالدولة  وصدقيتها،  احلكومات 
دون  وما  اجلميع.  رضا  ويحقق  اجلميع  بني  توافق 
ذلك سنبقى نراوح مكاننا يف انتظار املخلص الذي 
إنه سيأتي  ثقافتنا  القدمية يف  السرديات  تقول عنه 
يف يوم ما. يأتي أو ال يأتي ؟؟ كل املعطيات التي 
هي أمامنا تشير إلى أننا نحن اجلزائريني قد وضعنا 
يف مواجهة مصيرنا، فإما أن نتحَمل مسؤولية هذا 
املصير، وإما أن نترك احلبل على الغارب، ونستمر 

يف حتميل اآلخرين مسؤولية ما نحن فيه..  

فيروز رحال
وكان  األطباء اخلواص يعملون بنظام 
أجل  من  مضاعفة  ومبجهودات   املداومة  
أكده  ما  وهو   ، باملرضى  األمثل  التكفل 

وزير الصحة خالل زياته للوالية.
وأكد  » بلعيد سعيد »  مدير الصحة 
املصلحة  غادر  شخص  كل  ان  بالوالية 
املستجدة  التنفسية  لألمراض  املرجعية 
مبستشفى بوقرة بولعراس بتبسة فقد ثبت 
صحة  يف  هو  و  الفيروس  من  كليا  شفاؤه 
بصفة  معه  التعامل  ميكن  كما  جيدة 

مباشرة دون أي جتريح يف حالته السابقة.
استفادة  خالل  التصريح  هذا  وجاء  
إسعاف  بسيارة  بالوالية  الصحة  قطاع 

مجهزة    « مارسيدس   « نوع  من  حديثة 
كهبة  الصحي   النقل  مستلزمات  بكل 
إطار  يف  »الصومام«   ملبنة  مؤسسة  من 
الوقاية  جهود  لدعم  التضامني  العمل 
ومكافحة جائحة » كورونا »، إضافة إلى  
مساهمتها  يف تدعيم املخزون الوالئي بـ » 
 ٬ وقاية  مئزر   «  500  « و  » كّمامة    500
لفائدة األطقم الطبّية العاملة على مستوى 
بّكارية،  مبستشفى  املرجعية  املصلحة 
الوالية  مبقر  التسليم  عملية  متت  حيث 
و  موالتي«  عطاهلل   « والية  والي  وبحضور 
والسيد  الوالئي٬  الّشعبي  املجلس  رئيس 
عن  وممّثلني  والسكان٬  الصحة  مدير 

مؤسسة »الصومام«.

هذه  ثمن   ، الوالية  والي    ، وبدوره 
تكرمي  منح  خالل  من  التضامنية  العملية 
خاصة مبؤسسة » الصومام » نظير مبادرتهم 
الصّحي يف هذا  القطاع  لصالح  التضامنية 
الّظرف االستثنائي، داعيا يف ذات السياق 
والية  إقليم  يف  لالستثمار  األخيرة   هذه 
تبسة  مؤكدا على أنه سيعمل على تقدمي 

كل الدعم واملرافقة.
ومن جهته، أفاد مدير الصحة السيد 
املمنوحة  اإلسعاف  سّيارة  أّن  »بلعيد« 
االستشفائّية  املؤسسة   « لصالح  ستوّجه 
اخلدمة  لتحسني    « الّشريعة  مبدينة 

العمومّية بها.

من  الشقفة  بلدية  سكان  يشتكي 
والسبت  الشقفة  بني  الرابط  الطريق  حالة 
وتدمرهم  استياءهم  تثير  أصبحت  والتي 
خلف  كيلومترات  مسافة  فعلى  الكبيرين 
التدفق  بإيصال شبكة  الذي كلف  املقاول 
حفره  وبعد  للبلدية  لإلنترنت   العالي 
املكان  ترك  الربط  للطريق من أجل عملية 
واحلفر على حالها  ما جعل الطريق عبارة 
الطريق ماجعل حياة  على خنادق تتوسط 
املركبات يف  الطريق  واصحاب  مستعملي 
خطر خاصة يف الفترة املسائية وعند حلول 
باملنطقة.  حوادث  عدة  سبب  مما  الظالم 
شركة  من  يطالبون  واملواطنون  السكان 
إتصاالت اجلزائر التدخل وإصالح الطريق 

واعادتها حلالتها األصلية.

..ونقابة الصيادلة تتبرع بتجهيزات 
لمستشفى«محمد الصديق«

بوالية  بالنيابة  الصحة  مدير   أشرف 
على  بلمرابط   فرحات  السيد  جيجل 
لصالح  وجتهيزات  تبرعات  استالم  عملية 
يحي  بن  الصديق  محمد  مستشفى 
الصيادلة  نقابة  قبل  من  قدمت  بجيجل 
أولية  كمرحلة  تعتبر  العملية  اخلواص 
لتشمل مستشفى الطاهير وامليلية ...مدير 
النقابة  خالل  ومن  شكر  بالنيابة  الصحة 
مبادرتهم  على  اخلواص  الصيادلة  كل 

اإليجابية

 انتحار شاب بتاسيفت  وآخر بالشمايم

من  الثالث  العقد  يف  شاب    أقدم 
باستعمال  حلياته  حد  وضع  على  عمره 
الطاهير  بلدية  تاسيفت  مبنطقة  حبل 
تبقى  باالنتحار  على  اإلقدام  أسباب 
الضحية  أن  مصادر  أكدت  فيما  مجهولة 
أخرى  جهة  من  عقلية   أزمة  من  يعاني 
العثور  مت  احلادثة  هاته  من  ساعات  وبعد 
العمر  من  العشرين  يف  آخر  شاب  على 
بلدية  الشمامي  مبنطقة  غرفته  يف  مشنوقا 
جيجل فيما تبقى أسباب ودوافع االنتحار 

مجهولة.
سهام.ع

مؤخرا،حملة  املسيلة   أطلقت  بلدية 
غرار  على  السامة  باحلشرات  إبادة خاصة 

العقارب والثعابني .
املجلس  رئيس  نائب  وبحسب 
احلسني  املسيلة  لبلدية  البلدي  الشعبي 
والصحة  بالنظافة  املكلف  سعادة 
أخبار  مع  له  حديث  ويف  البيئة  وحماية 
اخلاصة  العملية  انطالق  الوطن  ،أكد 

وفق  ،انطلقت  السامة  احلشرات  بإبادة 
مصاحله  قبل  من  ومعد  مسطر  برنامج 
الرش من  انطالق عملية  يكون  أن  ،على 
وكذا   ، القصب  وادي  سد  جنبات  على 
القطب احلضري اجلديد بالنظر إلى تواجد 
احلمادة  ب  املعروفة  األتربة  واألرض 
على  السامة  تستقطب  احلشرات  ،والتي 
أن عملية  واألفاعي ، كما  العقارب  غرار 

حي  غرار  بالعمارات  على  األقبية  رش 
الشبه  املناطق  نسيان  دون  1000مسكن 
بني  اتفاقية  هناك  أن  ،مضيفا  حضرية 
اخلاصة  املؤسسات  وإحدى  املسيلة  بلدية 
وكذا  اجلمعيات  مشاركة  إلى  ،باإلضافة 
،والكشافة  املدني  املجتمع  منظمات 

اإلسالمية اجلزائرية.
 سعد لعجال

 رفع سكان احلي التطوري أو ما يعرف 
بحي الرحمة ببلدية ونوغة حوالي 50كم 
املسيلة  الوالية  لعاصمة  الغربي  للشمال 
يومياتهم  حولت  االنشغاالت  من  جملة 
بالتهيئة  تعلق  ما  يطاق خاصة  ال  جلحيم 

احلضرية املنعدمة.
بـ«أخبار  لقائهم  خلل  سكان   قال 
مبجرد  تامة  عزلة  يعيشون  »إنهم  الوطن 
يتحول  حيث  املطر  من  زخات  سقوط 
يصعب  مائي  ملجرى  الرئيس  الشارع 
تخطيه وبخاصة على األطفال املتمدرسني 
واألتربة صيفا  للغبار  ملصدر  يتحول  ما  يف 

مشروع  أي  من  احلي  يستفد  لم  حيث 
منذ نشأته بداية تسعينيات القرن املاضي 
شبكة  توسع  املطالب  جملة  حملت  كما 
توسعة  تعرف  أي  لم  التي  الكهرباء 
على  السكان  من  العديد  يعتمد  حيث 
كما  خطورته  من  بالرغم  العشوائي  الربط 
مياه  تصريف  مشكلة  السكان  ينس  لم 
يشكل  با  الذي  للحي  احملاذي  الوادي 
املمطرة  الفصول  يف  خاصة  محدقا  خطرا 
املتعاقبة  البلدية  املجالس  اتهموا  السكان 
باإلقصاء  البلدية  هذه  شؤون  تسيير  على 
ال  أنه  من  بالرغم  احلي  لهذا  والتهميش 

البلدية  يبعد سوى مبئات األمتار عن مقر 
إال أنه بات يعد من مناطق الظل يف ظل 
املجالس  اعتمدتها  التي  الهروب  سياسة 
البلدية يف معاجلة النقائص املسجلة باحلي 
السلطات  السكان  طالب  حيث  املذكور 
الوالية  بضرورة  والي  رأسها  وعلى  احمللية 
احلي  يربط  والذي  الرئيس  الشارع  تهيئة 
قد  رقم  60وعلى مسافة  الوطني  بالطريق 
ال تتعدى 1.5كم إذ ما مت ربط احلي من 

شرقه وغربه .
جمال أبو أشرف

الشريعة  محكمة  أمس،  أول  أمرت 
بوالية تبسة  حكما يقضي بـثالثة سنوات 
حبس نافذ مع اإليداع وغرامة مالية قدرها 
خمسة ماليني دينار جزائري )500 مليون 
يف  خمسيني  لتورطه  حق  يف  سنتيم(، 
قضية ترويج منشورات حتريضية عبر موقع 
متس  »فايسبوك«  اإلجتماعي  التواصل 
الدولة  يف  قيادية  مؤسسات  عدة  بنزاهة 

وكذا قطاع العدالة.
فإن  وقائع  للشرطة،  بيان  وحسب 

قوات  رصد  إلى  القضية  تعود  هذه 
اجلرمية  محاربة  لفرقة  التابعة  الشرطة 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املعلوماتية 
وصور  ملنشورات  الوالية،  بأمن  القضائية 
حتتوي  الفايسبوك  صفحات  أحد  عبر 
على عبارات تسئ وتطعن يف نزاهة قطاع 
أين  عليا،  قيادية  وملؤسسات  العدالة 
باستعمال  القضية  يف  حتقيق  بفتح  قامت 
بتحديد  اخلاصة  التقنية  الوسائل  مختلف 
تواجده،  ومكان  احلساب  صاحب  هوية 

سنة    56 شخص  إلى  توقيف  أسفرت 
هذه  ترويج  يف  تورطه  التحقيق  أثناء  ثبت 
على  بناء  التحريضية،  ليتم  املنشورات 
ال  التي  القاطعة  باألدلة  مجابهته  ذلك، 
تدع مجاال للشك، وعليه وبعد إمتام كافة 
فيه   املشتبه  تقدمي  القانونية مت  اإلجراءات 
الشريعة والتي  العدالة لدى محكمة  أمام 

أصدرت يف حقة احلكم سابق الذكر.
فيروز رحال

بعد استفادة مستشفى الشريعة من سيارة إسعاف حديثة
قطــاع الصحــة بتبــسة سيتعــزز بـــ 

30 طبيبا مختــصا لســد العــجز

الحراك لم يأت لتحقيق مآرب ألسر سياسية ضيقة بل جاء وهدفه تحقيق 
دولة الجميع، المتمثلة في دولة الحريات والقوانين، الدولة المدنية

كشف السيد مدير الصحة لوالية تبسة، على أن قطاعه سيستفيد قريبا بـ » 30 »  طبيا 
متخصصا، لسد العجز المسجل على مستوى المؤسسات االستشفائية بإقليم الوالية خاصة منها ما تعلق 

بالطاقم الطبي المتخصص بمواجهة فيروس كوفيد 19.

 جيجل
إيصال شبكة اإلنترنت يخرب طريق الشقفة

المسيلة
إطالق حملة لمحاربة الحشرات السامة

سكان ديار الرحمة بونوغة يطالبون بالتهيئة

تبسة
3 سنوات سجنا لمروج منشورات تسيء للعدالة
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والي البليدة يعد بتوزيع 500 حصة سكنية  قريبا

طالبو السكن االجتماعي بـ»أوالد 
يعيش« ينتفضون

 

أيوب بن تامون

األسبوع  نهاية  نظموا  املستفيدون 
املاضي وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية،  
من  استيائهم  عن  التعبير  أجل  من 
ممثلني  حديث  وحسب   ، االنتظار  طول 
األولية  القائمة  أن  املستفيدين،  عن 
جوان  شهر  يف  نشرها  مت  للمستفيدين  
الطعون  دراسة  عميلة  بعد  و   ،  2019
التحقيقات  و  أشهر  عدة  استغرقت  التي 
قامت  الوالئية  الطعون  جلنة  أجرتها  التي 
النهائية  يف شهر جانفي  القائمة  بتحديد 
أثبتت  مستفيد   100 بإقصاء   2020
االستفادة،  أحقيتهم يف  عدم  التحقيقات 
ينتظرون  واملستفيدون  التاريخ   ذلك  ومنذ 
بحي  الواقعة  شققهم  مفاتيح  تسليم 
الوضع  وهو   ، مفتاح  ببلدية  الصفصاف 
وان  السيما  لهم،   متاعب  خلق  الذي 
الضيق  سكنات  يف  يعيش  منهم  الكثير 
جراء  كبيرة  متاعب  يواجهون  وآخرون 
تكاليف  كراء شقق ومستودعات،  ومنهم 
من يعيش عند األهل واألقارب يف ظروف 
املستفيدين  ممثل  أشار  و  مزرية،   سكنية 
أن السلطات الوالئية لم تقم باستقبالهم، 

هذا  يكون  موعد الحق  بتحديد  واكتفت 
تسليم  يف  ويأملون  الستقبالهم  أسبوع 
أقرب  معاناتهم يف  وإنهاء  مفاتيح شققهم 

وقت.
والي والية البليدة كمال نويصر أكد يف 
تصريح صحفي أن وباء كورونا أثر بشكل 
كبير على سير أشغال ورشات السكن يف 
ألف سكن يف مختلف األمناط   20 وجود 
يف طور االجناز على مستوى الوالية ، وقال 
انه  سيتم الشروع يف توزيع األشطر املتبقية 
سكن   5000 بـ  إجمالية  حصة  من 
ببلدية مفتاح  الصفصاف  اجتماعي بحي 
قريبا ،  وتضم حصة موزعة وأخرى  تنتظر 

1030 مسكن  غرار حصة  التوزيع،  على 
حيث  يعيش،   أوالد  ببلدية  اجتماعي 
قرارات  على  املستفيدون  حتصل  و  وزعت 
التعيني منها 80 مسكن بالبليدة،  والبقية 
املنتظر  ومن  مبفتاح،   الصفصاف  بحي 
اإلفراج عنها يف غضون أيام قليلة،  مثلها 
بوعينيان  ببلديات  اخلاصة  مثل احلصص 
العاليق  وادي  و  وبوفاريك  الصومعة   ،
كلها  وهي  تامو،   وبني  مراد  بني  و    ،
تدخل ضمن احلصة اإلجمالية املقدرة بـ 
5000 سكن  يتم توزيعها قبل نهاية سنة 
عمارات  أن  البليدة  والي  واكد   ,2020

حي الصفصاف مبفتاح كلها جاهزة .

طالب المستفيدون من حصة 1030 مسكن اجتماعي ببلدية أوالد يعيش بوالية البليدة من السلطات الوالئية التعجيل بتسليم 
مفاتيح شققهم ، خاص وأنهم سئموا االنتظار بعد مرور نحو سنة من تاريخ نشر القائمة األولية للمستفيدين وتم ضبط القائمة 

النهاية من قبل لجنة الطعون بعد إقصاء 100 مستفيد في جانفي 2020 .

تيزي وزو
مكتتبو عدل يطالبون بتسليهم سكناتهم

 2001 لسنتي  »عدل«  وتطويره  السكن  حتسني  وكالة  مكتتبو  ناشد 
و2002  السلطات الوصية  االسراع يف تسليمهم سكناتهم بعد سنوات من 
الوطن«  لقائهم ب3«أخبار  احملتجون خالل  وقال  االحتجاجات   و  االنتظار 
إنهم صدموا ملا اكتشفوا أن األشغال اخلاصة بإجناز املشروع تسير ببطا  بعدما 
طال انتظار ملدة 18 سنة بعد تلقوا وعودا بأنهم سيستلمون سكناتهم مبجرد 
دفعهم املستحقات. وتشرف على إجناز سكنات عدل شركات تركية كانت 
قد تلقت إعذارات من السلطات الوالئية وتهديدات بإحالتها على العدالة 
بسبب التأخر الفادح يف إجناز املشاريع السكنية بالوالية وطالب املستفيدون 
من هذه السكتات والي الوالية لتدخل إلنهاء معاناتهم والتعجيل باالنطالق 
يف جتسيد املشروع. كما طالبوا السلطات احمللية بتطبيق تعليمة الوزارة الوصية 
التي تقضي بطي ملف السكنات املندرجة يف إطار برنامج عدل لسنتي 2001 
و2002 بصفة نهائية جوان املاضي أو بداية شهر جويلية أي مع نهاية عملية 
دفع الشطر االخير للسكنات اخلاصة بهذا البرنامج، خاصة بعد أن باشرت 

الوكالة الوطنية لتطوير السكن وحتسينه
أحمد .اليان

بجاية
حجز 143 كلغ  من اللحوم البيضاء الفاسدة

والية  ألمن  التابعة  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  عناصر   متكنت 
بجاية،خالل هذا األسبوع من حجز 123,5 كلغ حلم دجاج و 20 كلغ من 
أحشاء الدجاج،العملية متت على مستوى حاجز املراقبة جسر الصومام حيث 
على  بداخلها  عثر  التبريد  بغرفة  مجهزة  كيا  نوع  من  مركبة  توقيف  خالل 
الكمية املذكورة أعاله من الدجاج، بعد املراقبة تبني أن املعني ال يحوز على 
شهادة الطبية البيطرية، بعد االتصال بالطبيب البيطري مت حجزها وأجنز ملف 

جزائي ضد املخالف وأرسل للعدالة.
بـــلقاسم.ج

أصحاب مدارس تعليم السياقة يحتجون 
وقفة  بتنظيم  بجاية،  بوالية  السياقة  تعليم  مدارس  ،أصحاب  أقدم 
اجلهاز  على  األول  املسؤول  على  الوالية،للضغط  مقر  أمام  احتجاجية 
النشاطات  من  كغيره  توقف  الذي  النشاط  هذا  بعث  بإعادة  التنفيذي، 
احلجر  من  شهرين  من  »كورونا«،ألزيد  وباء  انتشار  بداية  منذ  األخرى، 
العمل  توقفهم عن  من  كثيرا  تضرروا  أنهم  مؤكدين  النشاط،  والوقوف عن 
منذ ظهور أولى حاالت اإلصابة بالفيروس يف الوالية.أوضح عدد منهم أن 
أهم األضرار التي حلقت بهم، تبدأ أساسا من مشكل غالء كراء مختلف 
تقنيات  تعليم  إطار  مبهامهم يف  للقيام  يستعملونها،  التي  واملكاتب  احملالت 
أو  نظري  درس  أي  على  احلصول  بإمكانهم  يعد  لم  الذين  لزبائنهم  القيادة 
على  منها،  يعانون  أخرى  أعباء  إلى  باإلضافة  احلالي،  الظرف  تطبيقي يف 
عندهم.يف  يشتغلون  الذي  العمال  رواتب  دفع  بضرورة  املتعلقة  تلك  غرار 
أمام  التزامهم  ببجاية،  السياقة  تعليم  مدارس  أصحاب  أكد  السياق،  هذا 
والتدابير  بأنهم سيحترمون مختلف اإلجراءات  احمللية،  العمومية  السلطات 
الوقائية، التي متكنهم من العودة السريعة إلى ممارسة نشاطهم، بعد أزيد من 

شهرين من التوقف اإلجباري.
بـــلقاسم.ج

معسكر
سكان البنايات الهشة بالمحمدية  

يستعجلون الترحيل
 2 القادر رقم  الهشة،  بسيدي عبد  البنايات   العديد من قاطني  ناشد 
باحملمدية مبعسكر، والتي أصبحت آيلة لالنهيار، أكثر من أي وقت مضى، 
السلطات الوالئية وعلى رأسها السيد الوالي، التخاذ اإلجراءات الضرورية، 
قصد اإلسراع يف ترحيلهم إلى سكنات الئقة، تتوفر فيها ضروريات احلياة 

الكرمية.
الذي  اخلطر  منهم،  البعض  حسب  السكان،  هؤالء  قلق  من  زاد  ما 
أصبح يترصدهم داخل هذه البنايات والتي يقطنون فيها، جراء التشققات 
شروط  أدنى  غياب  عن  ناهيك   ، جدرانها،  إليها  آلت  التي  والتصدعات 
احلياة الكرمية، بعد أن انعدمت فيها  متطلبات احلياة كالغاز و املاء الشروب 
سكني   مشروع  اشغال   نتيحة  املتراكمة   احلجارة  الة   باالضافة  التهيئة  و 
قريب منهم ، وصرح السكان ان اطفالهم  اصبحو غرضة ملختلف االمراض 
الصدرية و احلساسية  األمر الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، 
خاصة األطفال، كما أعربوا عن استيائهم الشديد، جراء تردي أوضاعهم 
االجتماعية التي وصفوها باملزرية، مؤكدين أنهم يعيشون يف ظروف قاسية 

داخل هذه البنايات واألحواش،  خاصة عند التساقطات املطرية.
بلعالم بهيجة

مواصلة   للمبادرات  التضامني
التي  الصحي  احلجر  فترة  ة  خالل 
للوقاية  تيسمسيلت،  سكان  يعيشها 
خلية  قامت  كورونا،  فيروس  من 
التربية  بعملية  الرقمنة   مبديرية 
بالوالية،  متثلت  خاصة  استثنائية 
من  تعليمي  فريد  يف  إطالق  مشروع 
نوعه،  حتت عنوان  ـ مفاتيح  النجاح، 
التعليمية  لفائدة  التالميذ  باألطوار 

الثالثة

وإلجناح هذا املشروع   مت اليوم بثانوية 
بتيسمسيلت،  كعملية  ديسمبر   11
إلكترونية  لوحة   45 اولية  توزيع 
اليتامى  فئات  من  التالميذ  لفائدة 
االحتياجات  واملعوزين  وذوي 
اخلاصة، وضحايا اإلرهاب، املنحدرين 
املربوطة  غير  الظل  مناطق  من 
حتمل  اإلنترنت،  بحيث  بشبكة 
الذي  للبرنامج  تثبيتا  اللوحات  هذه 
الرقمنة  والذي  يتضمن  أعدته  خلية 

البرنامج  من  مصورة  وحصصا  دروسا 
 2019  ، الدراسية  املقرر   للسنة 
نشاطات  جانب  إلى   ،  2020  ،
القراءة  منها  هادفة  أخرى  تربوية 
وموسوعات  الذهني  املمتعة  واحلساب 
عن  وتاريخية  فضال  وثقافية  علمية 
التربية  عالقة  بوزارة  لها  اخرى  روابط 

الوطنية على غرار برنامج ـ ثروة ـ
عبد القادر.ت

تيسمسيلت
توزيع لوحات إلكترونية على التالميذ بمناطق الظل

عثرسكان حي أوالد بلهادي الواقع 
على  بومرداس  غربي  حمادي  ببلدية 
بطريقة  مرمية  خطيرة،  طبية  نفايات 

عشوائية بذات احلي.
عثر  التي  الطبية  النفايات  ومتثلت 
حسب  بلهادي،  أوالد  حي  يف  عليها 

مصادر محلية« يف عدد من العلب التي 
خطيرة،  أخرى  ونفايات  أدوية  حتوي 
العمومية  والصحة  بالبيئة  ضارة 

بالدرجة األولى.
حيث طالب مواطنو احلي  بضرورة 
النوع  لرفع هذا  الوصية  تدخل اجلهات 

حتقيق  فتح  مع  اخلطيرة،  النفايات  من 
يقف  من  ملعرفة  املوضوع،  يف  عاجل 
الطبية  املواد  احلي  بهاته  إغراق  وراء 

الضارة.
سميرة مزاري

بومرداس
العثور على نفايات طبية خطيرة بحمادي

بلدية  مصالح  مؤخرا،   حذرت، 
من  مواطنيها  ببومرداس  العامر  شعبة 
»ثالةأوشهبون«  منبع  مياه  استهالك 

بسبب تلوث املياه بذات املنبع.
الوطن«  »أخبار  علمته  ما  وحسب 
شعبة  ببلدية  مسؤولة  مصادر  من 
العامر، فقد سجلت هذه األخيرة عدة 
أهالي  من  عددا  تسمم مست  حاالت 
املنصرم،  ماي   30 يف  أنضاسن  قرية 
منبع  ملياه  هؤالء  استهالك  بسبب 

»آيت  مبنطقة  الواقع  »ثالةأشهبون« 
دحمان« بذات البلدية.

اضطر  األمر  أن  مصادرنا  وأضافت 
العامر  شعبة  لبلدية  احمللية  بالسلطات 
وتعقيم  تنظيف  بعملية  القيام  إلى 
هذه  سارعت  كما  املنبع،  ملياه  واسعة 
مياه  من  عينات  إرسال  إلى  األخيرة 
الوقت  يف  محذرة  املختبر،  إلى  املنبع 
نفسه أهالي املنطثة من استهالك هاته 

املياه إلى غاية صدور نتائج التحاليل.

مصالح  أن  املصادر  ذات  وأشارت 
جوان  الفاحت  يف  قامت  قد  البلدية 
منبع  إلى  ميدانية  بخرجة  اجلاري 
دائرة  برئيس  مرفوقة  »ثالةأوشهبون« 
بغرض  الوالي،  ديوان  عن  وممثل  يسر 
عن  األول  للمسؤول  خاص  تقرير  رفع 
خلفية  على  للوالية  التنفيذي  اجلهاز 
سجلت  التي  اجلماعي  التسمم  حالة 

باملنطقة.
سميرة مزاري

تحذيرات من استهالك مياه منبع »ثالة أوشهبون« بشعبة العامر
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تعرضت أول أمس عائلة متكونة من 5 أفراد 
لتسمم غذائي بعد تناولهم للبن الماعز في وقت 
حذرت السلطات المحلية من تناول الحليب و 
اللبن غير المبسترين بسبب االنتشار الواسع 
للحمى المالطية بين الحيوانات والتي انتقلت 
إلى اإلنسان، حيث سجلت المصالح الصحية 

إصابة 18 شخصا بالحمى المالطية بقالمة. هذا 
وقد تدخلت الوحدة الثانوية لخزارة بمشتة قابل 
لهنادة بلدية لخزارة ألجل إسعاف وإجالء عائلة 
مكونة من 04 أفراد تتراوح أعمارهم بين 09 

و53  سنة يعانون من غثيان وارتفاع في درجة 
الحرارة، الحادث يتمثل في احتمال إصابتهم 

بتسمم غذائي نتيجة تناول لبن الماعز، حيث تم 
نقلهم إلى المؤسسة العمومية االستشفائية ابن 

زهر.

أثار قرار تحويل مبنى دار الثقافة إلى مقر للمندوبية المحلية التابعة 
لوساطة الجمهورية غضب الفنانين فيما ناشدت الشاعرة عائشة بويبة  
والي أدرار من أجل منع االستيالء على نادي توات لإلبداع الثقافي. هذا 
النادي الذي لم يمر على تأسيسه عدة شهور قبل جائحة كورونا كان 

هدفه لملمة شتات فناني الوالية وبداية التفكير في تدعيم الفعل الثقافي 
وطالبت الشاعرة بصفتها  رئيسة نقابة الفنانين  التدخل السريع من أجل 
حفظ كرامة الفنان الذي عانى الكثير من اإلقصاء والتهميش، حيث أكدت 

أنهم بعد  فتح نادي توات لإلبداع الثقافي الفكري قد وضعوا برنامج 
ثقافي  ضخم من أجل تنمية الثقافة في المنطقة ورفع مستوى اإلبداع 

الثقافي واألدبي . وإذ بهم يتفاجؤون بالخبر الصاعق وذلك  بأخذ  المقر 
لتتساءل أهكذا يكرم الفنان يوم عيد الفنان؟

أعلن اإلعالمي التونسي عالء الشابي منشط برنامج »عندي ما نقولك«، إصابته بمرض 
السرطان، حيث أعلن في منشور له على أنستغرام، أنه يواجه منذ أشهر حربا ضروسا 

وقاسية مع عدو متجبر ماكر وجبان وذلك في صمت.
كما تابع عالء: »نصف المعركة نفسية وذهنية وهنا ال ينفع الصمت 
معه ألنه ماكر ويريد االستفراد بي«، معلنا أنه في مراحل 

متقدمة، حيث قال: »أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن 
استطعت«، خاتما: »إيماني باهلل كبير وهو أشد 

فتكا وتدميرا من جبروته وقوته«.

في زمن كورونا اعتاد الكاتب والمثقف 
أن يالقي جمهوره على فضاء االنترنت 

بعد إجراءات البعد االجتماعي الذي 
فرضته الجائحة على الجزائر على غرار 
دول العالم، حيث كتب الكاتب واألكاديمي 

فيصل األحمر في منشور فايسبوكي 
يدعو فيه متابعيه إلى اللقاء في ورشة 

الكترونية حول »الرواية الشبابية« على 
أرضية زوم. 

تسمم عائلة يحيي مخاوف الحمى المالطية

مسرح قالمة يشّيع أبناءه

كريم يونس يستفز فناني أدرارورش الكترونية في الرواية الشبابية

سبب انتحار المسرحي هيثم حساسني من والية ڤالمة 
والمتخرج من المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي 
البصري، دفعة 2018، تخصص تمثيل، ضجة كبيرة وسط 

الساحة الثقافية خاصة المسرحية منها.
كما فتحت الحادثة جراح واقع المسرح الجزائري وضياع 

جهود المتخرجين دون فرصة للبروز وإظهار إبداعاتهم، وإن 
كانت األعمار تبقى بيد هللا وحده.

عندي ما نقولك يطاله الخبيثعندي ما نقولك يطاله الخبيث

شهدت، العديد من شواطئ والية سكيكدة، إنزاال قياسيا للمصطافين الذين 
قدموا من مختلف واليات الوطن و خاصة الداخلية منها قصد للتخييم 
و السباحة، و هذا رغم قرارات المنع السابقة المعلن عنها من قبل 

األميار ووالي الوالية، حيث اكتظت شواطىء الجهتين الغربية و الشرقية 
بالعشرات من المصطافين بتعدد لوحات ترقيم مركباتهم.

وفضل غالبيتهم  شواطئ  الجهة الغربية لعزلتها كون غالبيتها غير 
محروسة وهو ما دفع بمصالح الدرك الوطني إلى التدخل والشروع الفوري 

في عملية إخالء تلك الشواطئ تنفيذا لقرارات السلطات المختصة و لم 
تخلوا العملية من مناوشات و حجز لعدد من الشمسيات التي كان عدد من 

الشباب يستعد لتأجيرها على مستوى شواطئ القل و فلفلة في سكيكدة.

شواطئ 
سكيكدة تتحدى 

الحظر
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موازاة مع انطالق أشغال الطريق الوالئي رقم 06

مشاريع هامة لفك العزلة عن 
المناطق النائية بإليزي

براهيم مالك

اجلارية  املشاريع  أهم  بني  ومن 
ويف طور االجناز مشروع تهيئة وإعادة 
االعتبار لطريق ألوالئي  قرية متاجرت 
جنوب  على  كلم   20 مسافة  على 
الوالية الذي يفك العزلة  عن ثالث 
تكظير.افرى    . تاست  نائية  قرى 
دائم  تواصل  شبكة  بفتح  ويسمح 
وعلى غرار احلركية التي يضمنها من 
اجلانبني السياحي والتجاري يف اجتاه 
والية متنراست وهذا كما يؤكده مدير 

األشغال العمومية صومعة نعمان .
مت  انه  املسئول  ذات  ويضيف 
النقاط  إزالة  عمليات  يف  االنطالق 
واستكمال  ميهرو  طريق  السوداء 
الطريق  القاعدية بذات  الطبقة  وضع 

والذي  التغطية  استكمال  انتظار  ويف 
املواطن  على  التخفيف  شانه  من 
اليومية  التنقالت  ناحية  من  خاصة 
وتسهيل حركة املرور بهذا الطريق بعد 
القضاء على جميع النقاط السوداء به 
نظرا  املرور  حركة  تعيق  كانت  والتي 
لطبيعة اجلبلية للمنطقة وفيما مت إعادة 
ومقاطع  الواقية  احلديدية  التجهيزات 

اجل  من  املائية  واملسالك  الوديان 
ضمان سالمة املركبات وأصحابها .

ويف ذات السياق من املنتظر انطالق 
أشغال طريق افني على مسافة 40 كلم 
خالل األسبوع القادم ويف انتظار تقيم 
باعتبارها نقطة هامة يضيف  العروض 
لتلك  االعتبار  اعادة  لغرض  املتحدث 
والتي  بها  الساكنة  واستقرار  املناطق 
متاعب  من  سابقة  سنوات  يف  عانت 

وكما   . اليها  املؤدية  واملسالك  الطرق 
الدبداب  منطقة  استفادة  أيضا  ينتظر 
عني  ودائرة  إدريس  عمر  برج  وبلدية 
اميناس يقول صومعة نعمان من نقاط 
الشمسية  الطاقة  على  تعتمد  إضاءة 
أين تستفيد كل بلدية من 100 نقطة 
باجناز  املكلفة  املؤسسات  تعني  مت  أين 

املشروع .

تمنراست
انقطاعات متكررة لشبكة الهاتف النقال 

بدائرة إينغر
الهاتف  شبكة  زبائن  يشتكي 
اينغر  بدائرة  موبليس  النقال 
صالح  عني  اإلدارية  باملقاطعة 
للشبكة  املتكررة  اإلنقطاعات  من 
وهبوب  الهوائي  ضعف  بسبب 
املدينة  تعرفها  قوية  موسمية  رياح 

من حني ألخر.
وحسب ما اكد لنا هؤالء يف بيان إحتجاجي تلقت جريدة أخبار الوطن 
بسبب  مرة  كل  وأمنا  اليوم  وليدة  ليست  اإلنقطاعات  هذه  أن  منها  نسخة 
من  املنطقة  تشهدها  التي  العاتية  الرياح  وبسبب  جهة  من  الصيانة  عدم 
جهة أخرى  وأنهم مستأون ومتذمرون من اخلدمات الرديئة لهذه الشبكة 
التي تأخذ منهم مستحقات ليست من حقها نظير هذه اخلدمات  خاصة 
يف خدمات األنترنيت التي ال تعوض. وحسبهم يجدون  أنفسهم مجبرين 

على دفع نفقات خدمات ال تقدم وال يستفيد منها أحد.
كرزيكة أحمد

اليزي
حجز 10 قناطير من الكيف المعالج 

بـ » الدبداب«
اجلهوية  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
مكافحة  يف  املتخصصة  للجمارك 
يف  باليزي  واملخدرات  التهريب 
املتنقلة  الفرقة  مع  مشترك  عمل 
املتعددة  الفرقة  وكذا  اميناس  بعني 
مفرزة  مع  احلواس  ببرج  املهام 

باجليش الوطني الشعبي من حجز أكثر من 10 قناطير و60 كلغ من الكيف 
سيارة  نوع  من  أخرى  وسيارة  ستايشن  طيوطا  نوع  من  وسيارتني   املعالج 
احلدودية  الدبداب   منطقة  بضواحي  مطاردة  عملية  بعد  وذالك  إسعاف 
حسب املدير الفرعي لتقنيات اجلمروكية باملديرية اجلهوية للجمارك باليزي  
املفتش كانش محمد . وكما ذكر املتحدث أن عملية املطاردة على مستوى 
الكيف  من  املعتبرة  الكمية  اسفرت عن حجز  الدبداب  مقاطعة  ضواحي 
البضاعة  عن  تخلو  بعدما  بالفرار  املهربني  والسيارتني يف حني الذا  املعالج 

واملركبتني .
براهيم مالك

الباعوض يجتاح واحة أهرير
اهرير  واحة  سكان   يعيش 
احلواس  برج  لبلدية  التابعة 
من  حالة  اليزي  والية  جنوب 
معاناتهم  جراء  واالستياء  القلق 
انتشر  الذي  البعوض  مع  الكبيرة 
خاصة  الواحة  احياء   جميع  يف 
غير  وبشكل  الليل  اوقات  اثناء 
الصيف  فصل  دخول   مع  مسبوق 
اماكن  طال  الذي  االهمال  نتيجة 
الصحي  الصرف  مياه  جتمع 

بتكثيف  الوصية  انهم طالبو اجلهات  الوطن مشيرين  حسب تصريحهم ل اخبار 
املعضلة  هذه  ان  رغم  اذانا صاغية  يجدوا  لم  انهم  إال  باملبيدات  الرش  حمالت 
املقلقة واملستمرة يقولون تتكرر يف كل صيف ما شكل مصدر ازعاج كبير للعائالت 
عرضة  يجعلهم  الذي  االمر  احلارة  لسعاتها  من  تضرروا  الذين  خاصة  واألطفال 

لألمراض واألوبئة ويهدد صحتهم .
وفيما ابدي العديد من سكان واحة اهرير خاصة منهم املتواجدين على حافة 
تشهده  الذي  الناموس  جلحافل  الكبير  التكاثر  جراء  قلقهم  عن  الوادي  مجرى 
املنطقة هذه املرة وبصفة غير عادية رغم مساعيهم يف مواجهتها بطرق تقليدية او 
بشراء املبيدات للقضاء عليها والتي تكلفهم مصاريف باهضة إال ان االمر لم يغير 
شيئا حسبهم فكل حمالت االبادة الفردية مبختلف املواد  باءت بالفشل بسبب 
االنتشار الكبير واملزعج للحشرة والتي اصبحت تتطلب تدخل املصالح املختصة 
اجل  من  واسعة  بحملة  القيام  الى  يهدف  مخطط  إلعداد  والوقاية  النظافة  يف 
تنظيف الوديان واملناطق السوداء ورشها باملبيدات واملواد الكيمياوية لهدف القضاء 
عليها نهائيا من اجل صحة املواطن وحمايته من احلشرة التي تعتبر الناقل االول 
لألمراض املعدية على حد قولهم وألنها تتنقل بني اماكن غير الئقة وتعيش مابني 
النفايات االمر الذي يجعلها الناقل الكبير للجراثيم واألمراض املعدية لإلنسان .
براهيم مالك

أدرار
مطالب  بإنجاز متوسطة » بتيليالن«

بتيليالن  أحياء  جمعيات  طالبت 
املتواجد يف مدينة أدرار من والي أدرار 
يف إعادة النظر يف العقار املمنوح إلجناز 
متوسطة جديدة على مستوى هذا حي 

الشهيد العربي جعفري.
رسالة  اجلمعيات يف  ودعت  هذه 
»أخبار  حتوز  احمللية،  للسلطات  موجهة 
الوطن« نسخة منها، إّن املوقع املقترح 
استراتيجي  هو  األحياء  جلان  من 
هذه  ويتوسط  وثانوية  إبتدائية  بجانبه 
األحياء، فضاًل عن كونه يحظى بقبول 
املعنيون  وأضاف  الساكنة.  من جميع 
يف الرسالة أّنهم راسلوا اجلهات الوصية 
والتعمير  والبناء  التربية  مديرية  من 

املجلس  ورئيس  الدائرة  ورئيس 
البلدي. من أجل تخصيص  الشعبي 
هذه القطعة إاّل أّنه ال حياة ملن تنادي، 
بل تفاجؤوا بتحويل هذه األرضية إلى 
تابعة لصندوق  مقترح إلجناز سكنات 
ما  وهو  االجتماعية  اخلدمات  معادلة 
لدى  واإلحباط  باالستياء  الشعور  وّلد 
كانوا  الذين  املجاورة  األحياء  مواطني 
هذه  يف  املشروع  هذا  بإجناز  متفائلني 
املساحة الوحيدة املتبقية إلقامة مرافق 
عمومية. وأضافت هذه اجلمعيات أّن 
أقرب متوسطة لهذه األحياء املعنية هي 
متوسطة الهاشمي معمر، التي تعاني 
للزيادة، وذلك  من االكتظاظ واملرشح 

املتمدرسني  للتالميذ  الهائل  للكم 
ال  أّنها  كما  بها،  سيلتحقون  الذين 
بها.  للتوسع  مساحة  بجانبها  توجد 
علما كما قال املصادر أّن جل املساحات 
الشاغرة استفاد منها مستثمرين إلجناز 
هذه  كتابة  ولكن حلد  خاصة  مشاريع 
يناشد  هنا  ومن  تنطلق.  لم  األسطر 
احمللية  السلطات  األحياء  هذه  سكان 
بضرورة التدخل لتلبية طلب املواطنني 
بإقامة هذا املرفق التربوي يف األرضية 
التي توافق عليها أولياء التالميذ حتى 
مستقبل  على  االطمئنان  لهم  يتسنى 

أبنائهم.
عبداهلل مجبري

تشهد بلدية اليزي انطالق سلسلة من العمليات التنموية والتي تستهدف تدعيم شبكة الطرقات بالوالية والتي من شأنها فك 
العزلة عن المناطق النائية.

حمالت نظافة واسعة للمرافق العامة بـ»أنجزمير«
الفاعلة  اجلمعيات  عديد  بادرت 
اجلمعية  غرار  على  اجنزمير  ببلدية 
األمراض  بذوي  للتكفل  أمل  اخليرية 
طريق  جمعية  واحملتاجني  املزمنة 
السالمة جمعيات أحياء قصر أجنزمير 
لبلدية  احمللية  السلطات  مع  بالتنسيق 
نظافة  حملة  تنظيم  إلى  أجنزمير. 
الصحية  العيادة  وبجوار  مبقر  واسعة 
قبل  من  تفعيلها  إعادة  قصد  بأجنزمير 
اجلهات املسؤولة على القطاع باملؤسسة 
العمومية للصحة اجلوارية برقان لتقدم 
عليه  كانت  كما  الصحية  خدماتها 
للبلدية  الشمالية  اجلهة  لقصور  سلفا 

اجلديدة  العيادة  على  الضغط  ورفع 
بتيدماين  الغيث  أم  الناجم  موالي 
الذي  الصحي  الوضع  ظل  يف  خاصة 
تفعيل  يستوجب  ما  البالد  تعيشه 
عيادات  من  الصحية  الهياكل  كامل 
لالكتظاظ  جتنبا  عالج  وقاعات 
البلدية  مبقر  وحيدة  بعيادة  واالزدحام 
،وقد تعهدت هاته اجلمعيات بضمان 
الصحي  للمرفق  واملرافقة  النظافة 
للصحة  العمومية  املؤسسة  داعني 
بأدرار  الصحة  ومديرية  برقان  اجلوارية 
والسلطات  الدائرة  رئيس   والسيد 
احمللية  دعم املبادرة بطاقم بشري طبي 

الغبار  لنفض  وإمكانات   طبي  وشبه 
مرافقه  بكامل  صحي  هيكل  على 
سنة  منذ  الصحية  يقدم خدماته  كان 
غلقه  مت    2016 غاية سنة  إلى   1984
موالي  اجلديدة  العيادة  افتتاح  بعد 
بينما  بتيدماين  الغيث  أم  الناجم 
يتطلع  اجنزمير  ببلدية  املواطن  يبقى  
إلى زيادة الهياكل الصحية ودعمها يف 
االحترازية  واإلجراءات  الظروف  ظل 
لفتح  انتشار فيروس كورونا وليس  من 
هيكل  وغلق  جديد  صحي  هيكل 

صحي  آخر.
عبداهلل مجبري
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روبورتاج

ربورتاج : سعد لعجال

الشروب  باملاء  التزود  يف  حادة  أزمة  من  املسيلة  والية  بلديات  تعاني 
املدة  املتكررة خالل  الزيارات  تنقذها  لم  10سنوات ،أزمة ماء  ، منذ زهاء 
األخيرة من قبل وزراء املوارد املائية ،يف سبيل إعطاء الوالية قطرة أوكسجني 
للتغلب التدريجي على أزمة املاء الشروب ،لكن هيهات وتضاعفت معاناة 
اجلوفية،إلى  املياه  انخفاض مستوى  الوالية  متاعب  زاد من  ،وما  السكان 
ذلك يواصل جل سكان الوالية استهالك املاء الشروب من قنوات مصنوعة 
من مادة الميونت ،وكانت وزارة املوارد املائية يف وقت سابق قد طالب من 
مديريها الوالئيني لتبليغ مصالح اجلزائرية للمياه عبر القطر الوطني ، بإحصاء 
لألحياء أو البلديات التي تتواجد بها قنوات املاء الشروب املصنوعة من مادة 
الميونت ، كما أن أهل االختصاص يجمعون على ضرورة وضع قناة ثانية 
ناقلة للماء من كدية أسردون إلى والية املسيلة ، من شأنها أن تنهي املعاناة 
إلى األبد ،كما أن استغالل مياه سد وادي القصب للشرب  من شأنه أن 
إنهاء  يف  املسيلة  والية  ،وان جنحت  الشروب  املاء  توزيع  يف  التوازن  يعطي 
أمام مقرات اجلزائرية  الشروب ،فان غياب االحتجاج  باملاء  التزود  مشكل 

للمياه أو محطات الضخ سينتهي من دون عودة.

معاناة مستمرة
الوالية  عاصمة  من  ،تكون  الشروب  املاء  أزمة  عن  احلديث   بداية 
املسيلة ،وحتديدا بالقطب احلضري اجلديد وأحياء كيا و05جويلية الشمالي 
املاء  أزمة  األحياء  هذه  سكان  عاش  ،حيث  املويلحة  ،حي  واجلنوبي 
مما  املرات ملدة أسبوعني ،  فيها يف كثير من  الشروب وبقي شح احلنفيات 
على  60احتجاجا  رقم  الوطني  الطريق  يقطعون  األحياء  هذه  جعل سكان 
بأسعار  املاء  صهاريج  شراء  إلى  الكثيرون  جلأ  فيما   ، الشروب  املاء  غياب 
بوادر  الصيف الحت  فصل  بداية  ومع   ، و1200دج  800دج  بني  تتراوح 
البويرة  بوالية  أسردون  بكدية  حتدث  التي  األعطاب  األزمة  بسبب  جتدد 
ببلدية  بلقمان  الضخ  محطة  فتح  ينتظرون  األحياء  هذه  سكان  ليبقى   ،
أوالد منصور  لنهاية مؤقتة ألزمة املاء الشروب ، خاصة وأن اجلهة الغربية 
ستشهد توسعا عمرانيا ، بسبب مساكن عدل 1600وحدة سكنية والسكن 
االجتماعي 1262 وحدة سكنية يضاف اليها 800وحدة سكنية أخرى ، 
ناهيك عن السكنات مبختلف الصيغ ، وسكنات باتيجاك ،كما مت تسجيل 
تذبذبات يف التوزيع بأحياء أخرى بعاصمة الوالية أثارت مخاوفهم من تكرار 

سيناريو مواسم فصل الصيف التي خلت.

 واقع مزري
 كما تتواصل معاناة سكان البلديات الشرقية لوالية املسيلة بسبب املاء 
الشروب ، على غرار بلديات أوالد دراج ،وبرهوم ،ومقرة عاصمة البلدية 
املاء  يسجل  التي  رشانة  بقرية  والبداية   ، املعاضيد  ببلدية  رشانة  ،وبقرية 
الشروب غيابه على مدار السنة ومعاناة حتتفل مبيالدها الذي فاق 05سنوات 
،والتي حسب السكان  جعلتهم وعلى مدار فصول السنة ميضون اتفاقية مع 
الشاحنات و اجلرارات احلاملة لصهاريج املاء وبأسعار تتراوح بني 1000دج 
و1200دج،وببلدية أوالد دراج يسجل املاء الشروب غيابه عن احلنفيات ملدة 
تصل إلى ال20يوما ،ليكون اإلجبار ال االختيار على شراء املاء الشروب من 
الرغم من منح  1000دج،على  بالصهاريج وبسعر يفوق  الشاحنات احململة 
مشروع لفائدة البلدية لربط 03ابار لتزويد الساكنة باملاء الشروب إال أن الواقع 
أكد بقاء أزمة املاء الشروب بالبلدية ،وببلدية برهوم هي األخرى التي ورغم 
السكان  وتوديع  نهاية  يف  األمل  ،ومنحهم  السابق  املائية  املوارد  وزير  زيارة 
ألزمة املاء الشروب ،عبر سد سبلة  مبقرة  بإنشاء محطة ضخ متكن سكان 
البلدية من توديع األزمة ،إال أن بداية الصيف جاءت صورة طبق لألصل 
لصيف السنوات املاضية ، ورحلة جلب املاء الشروب من بلدية  تاقلعيت 
يفوق  ،وبسعر  منها  مناص  ال  حتمية  بوعريريج،بات  لوالية  برج  التابعة 
عاصمة  مقر  بلدية  مقرة  سكان  اليزال  ،كما  الواحد  للصهريج  1000دج 
الدائرة يعانون تذبذب التزود باملاء الشروب ، فيما تشهد بلدية بلعائبة ظاهرة 
االعتداء على شبكات املاء الشروب مما تسبب يف خلق أزمة املاء الشروب 
، كما تشهد قرى البلدية أزمة املاء الشروب جعلتهم يف كل مرة يحتجون ، 
ليبقى خيار شراء الصهاريج احملمولة على الشاحنات أو اجلرارات ضرورة ال 

بد منها وبسعر يفوق 1000دج.

 الماء لمن استطاع إليه سبيال
ال تختلف صورة معاناة سكان البلديات اجلنوبية عن البلديات األخرى 
ساكنة  جل  يشكو  التي   ، بوسعادة  وهي  الوالية  دوائر  بكبرى  ،والبداية 
أحياؤها أزمة املاء الشروب تصل يف أقل األيام الى أسبوع وتتعدى 10أيام 
يف مرات كثيرة ، مما يجعل جلوء سكان بعض األحياء ببوسعادة يلجأوون 
لشراء الصهاريج وبأسعار متباينة حسب موقع كل حي ،يف حني أن بعض 
األحياء حافظت على تدفق املاء يف حنفياتها ومبعدل تزود يصل إلى مرتني 
املاء  أزمة  يعانون  التي اليزال سكانها  امللح  دائرة عني  والى  يف األسبوع ، 

الشروب ، وأجبر جلنة وزارة املوارد املائية للنزول اليها ومعاينة مشكل التزود 
باملاء الشروب حيث يصل غياب املاء على احلنفيات ملدة تصل إلى 15يوما 
، والتوجه القتناء صهريج أو احلصول على دور لشراء صهريج يتطلب طابور 
لتبقى   ، إليه سبيال  استطاع  ملن  1000دج  يفوق  أو  يناهز  وبسعر  االنتظار 
بعض البلديات اجلنوبية بني رحمة جتسيد مشاريعها على أرض الواقع يف 
شاكلة بلدية أمسيف ، وأخرى ال تزال تقتني املاء من جارتها من البلديات 
املجاورة ،وبينهما احلال وحال البريكوالج يصنع يومياتهم، إلى ذلك تبقى 
بلديات سيدي عيسى وعني احلجل ،بوطي السايح و سيدي هجرس ، من 
األزمة ،يف  وأنهى  عليها  قد جاد  أسردون  يكون سد كدية  التي  البلديات 
انتظار ربط بعض قرى البلديات املذكورة بشبكة املاء الشروب ،حتى يودع 

الساكنة عني االنتظار

  اعتداءات وتسربات للمياه
باملاء  تعلق  ما  املسيلة ،  الساكنة يف والية  يزيد من معاناة  ما  أهم  إن 
املاء  الصارخ على شبكات  االعتداء  األولى يف  بالدرجة  الشروب ،يكمن 
الشروب ، خاصة ما تعلق بالقنوات الرئيسية الناقلة أو حتى القنوات العادية 
،فهناك من االعتداءات من مت تسجيلها سواء من مصالح اجلزائرية للمياه 
أو حتى مصالح البلديات ، فتارة املاء املوجهة الستهالك الساكنة ، يعتدى 
عليه من قبل بعض األشخاص حتى يتم سقي محاصيلهم الزراعية أو أن 
ترده أغنامهم ، ليبقى الساكنة يف انتظار أن جتود حنفياتهم ، وكثيرة هي 
شبكة  على  باالعتداء  تتعلق  احملاكم  أروقة  مستوى  على  املوجودة  القضايا 
ما  ،وهو  الشروب  املاء  بتسرب  يتعلق  ثاني  مشكل  ،والى  الشروب  املاء 
جعل يف كثير من املرات اجلزائرية للمياه بوالية املسيلة  تخصص برنامجا 
خاصا بإصالح التسربات عبر بلديات الوالية وحتديدا تلك التي تكون حتت 
مسؤوليتها ،والى مشكل ثاني ضاعف من تواجد أزمة املاء الشروب أال وهي 

األعطاب التي تكون على مستوى محطات الضخ أو حتى يف اآلبار.

  مطالب برخص لحفر اآلبار
وألن املتاعب ال تأتي فرادى ،فوالية املسيلة حتصي أزيد من 500طلب 
استفادة من رخص حفر اآلبار ،وهنا وقفت أخبار الوطن  على العديد من 
اآلبار،حيث  حفر  رخص  بخصوص  طلباتهم  ،حول  الفالحني  شكاوى 
أكدوا أن اجلفاف سيهلك حرثهم وماشيتهم ،وأن احلل يكمن يف رخص 
حفر اآلبار ،وهنا جاءت تعليمة وزير املوارد املائية السابق ،بتوقيف رخص 
حفر اآلبار بسبب نزول منسوب املياه الباطنية ،وتعتبر والية املسيلة واحدة 
اإلجماع  تلقى  لم  آبار جماعية  إنشاء  فكرة  املعنية ،وكانت  الواليات  من 
للهدم  تعرضت  التي  اآلبار  يخص  فيما  حلول  ،وهناك  االختالف  بسبب 
،وكانت جملة انشغاالت الفالحني بوالية املسيلة ،على هامش زيارة والي 

والية املسيلة لدوائر الوالية 15.

 وعود تنتظر التجسيد
املوارد  وزير  زيارة  به  جادت  ما  ينتظرون   ، املسيلة  والية  يبقى سكان 
املاضية  السنة  من  ديسمبر  شهر  املسيلة  لوالية  حمام  علي  السابق  املائية 
، والتي دامت يومني كاملني ، وجاء على هامش الزيارة تخصيص مبالغ 
مالية لبعض البلديات ، حتى تتجنب سيناريو أزمة املاء الشروب ، ولعل 
من بني ما حتدث عنه الوزير السابق ، اجناز قناة ثانية من  سد كدية أسردون 
إلى  تصل  استيعاب  طاقة  من  ،متكن  املسيلة  والية  البويرة  إلى  بوالية 
47ألف متر مكعب ، وقبلها حول القناة املتواجدة التي قال وقتها أن والية 
املسيلة تستهلك ماقيمته21متر مكعب من سد كدية أسردون ،وأنه سيتم 
رفع احلجم إلى 35ألف متر مكعب مع املتابعة ، ليمنح بلدية أوالد دراج 
مبلغ 200مليون دينار جزائري ،ألجل اجناز بعض اآلبار التي تنتظر الربط 
لفائدة حفر  40مليون دينار جزائري  السابق  الوزير  ، وببلدية أمسيف منح 
مقترح  وهو  دراسته  مت  أمسيف  أن مشروع سد  أكد  قد  وقتها  وكان  اآلبار، 
جزائري  دينار  10ماليير  وقتها  املرصود  املبلغ  إجمالي  ليكون   ، للتسجيل 
خاصة باملاء الشروب والتطهير ، فيما مت تخصيص مبلغ 01مليار و200مليون 
مادة  من  املصنوعة  تلك  الشروب خاصة  املاء  قنوات  تأهيل  سنتيم إلعادة 

الميونت

  السلطات تتحرك
من جهته والي والية املسيلة الشيخ العرجا ،يقف على سيرورة بعض 
وتسليمها يف  بها  إمتام األشغال  أجل  املائية ، من  باملوارد  املتعلقة  املشاريع 
آجالها احملددة ،حتى يستفيد السكان من املاء الشروب ،ومثال ذلك تفقده 
إدخالها  على  وإصراره  منصور،  أوالد  ببلدية  بلقمان  املتواجدة  الضخ  حملطة 
حيز اخلدمة خالل األيام املقبلة ،وهو احلال مع بلدية عني امللح التي يسعى 
امللح  ملف عني  مبتابعة  املكلفة  املائية  املوارد  رفقة جلنة  املسيلة  والية  والي 
العرجا  الشيخ  املسيلة  والية  والي  يأمله  ،وما  البلدية  معاناة سكان  إلنهاء 
هو نهاية أزمة املاء الشروب ،والتي تعتبر راحة للمواطن واملسؤول على حد 

سواء.

مواطنون يعانون العطش وفالحون يواجهون القحط

 الجــفاف يـضـرب  بلديــات  الـمسيــلة
أزمة مياه حادة تضرب العديد من المناطق بوالية المسيلة، أزمة بات يواجهها السكان منذ أزيد من عقد 
من الزمن، عمقت من أزمتها جائحة كورونا  هذه السنة، فباتت تهدد المواطنين وتضاعف من معاناة 

الفالحين، ولم تنقذهم منها  الزيارات الرسمية للمسؤولين المتعاقبين على السلطة أمام انخفاض مستوى 
المياه الجوفية التي باتت تهدد بالجفاف.

غاضبون يغلقون مقر الجزائرية للمياه 	
فالحون يطالبون برخص لحفر اآلبار 	
 وزارة الموارد المائية مطالبة بالتدخل 	
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قال أنه مبتهج بارتداء قميص السيدة العجوز، دي ليخت:

»لن أترك يوفنتوس وقوة
 رونالدو جنونية«

القسم الرياضي
وقال دي ليخت خالل تصريحات 
بخير  أنا  »هل  سبورت  توتو  لصحيفة 
سعيد..  بالطبع  يوفنتوس؟  يف 
األسابيع  يف  الحظت 
وأثناء  املاضية  القليلة 

قف  تو

بعض  نشر  ما  شخًصا  أن  القدم،  كرة 
األشياء غير الصحيحة عني«. وأضاف 
هنا،  لوجودي  سعيد  »أنا 
مع  يوم  كل  أتدرب 
استثنائيني،  العبني 
بالتحسن  أشعر 
بارتداء  ومبتهج 
وكان  يوفنتوس«.  قميص 
بعض التقارير قد زعمت أن دي 
ليخت قد يرحل عن يوفنتوس خالل 

امليركاتو الصيفي املقبل.
»العودة  ليخت  دي  وتابع 
للتدريبات اجلماعية؟ إنه أفضل بكثير. 
يف البداية كان بإمكاننا التدرب فقط يف 
نتمكن  ولم  صغيرة  مجموعات 
البعض،  بعضنا  ملس  من 

صعوبة«.  أكثر  الوضع  كان  حيث 
من  كان  األخيرة  األيام  »يف  وواصل 
طبيعي،  بشكل  للعمل  العودة  الرائع 
زمالئنا  مع  اللعب  من  نتمكن  وأن 
امللعب«.  يف  مًعا  ونتواجد  اآلخرين، 
بشكل  محترف  »كريستيانو  وأردف 
رائع. إنه األفضل يف جيله وأحد أفضل 
الالعبني يف التاريخ، كما أنه مثال رائع 

لالعبني الشباب مثلي«.
رونالدو  إلى  دائًما  »أنظر  واستطرد 
وجتعلك  جنونية  قوته  املران.  يف  حتى 
يريد  »إنه  وأمت  عمره«.  من  تندهش 
أن  عليه  يفرض  مما  الفوز،  دائًما حتقيق 
يحظى بزمالء جيدين يف الفريق. نريد 
أن نظهر له أننا على قدر التحدي. إنه 

شخص محفز«.

الوتارو يبلغ كونتي بقراره 
النهائي

ميالن،  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني  أبلغ 
التي  األنباء  ظل  يف  النهائي،  بقراره  كونتي  أنطونيو  مدربه 

تربطه باالنتقال إلى برشلونة خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
فإن  اإليطالية،  سبورت«  ديللو  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
الوتارو عقد اتفاقية مع كونتي مبثابة »ميثاق الوداع« للمهاجم 

األرجنتيني.
وأشارت إلى أن الوتارو اجتمع مع كونتي، وأبلغه برغبته 
يف االنتقال إلى برشلونة، مع االلتزام بتقدمي كل ما لديه إلنتر 
حتى اليوم األخير يف »سان سيرو« هذا املوسم. وأوضحت أن 
إنتر ال يزال ينافس على البطوالت هذا املوسم، ما كان يجعل 
كونتي قلًقا بشأن انشغال عقل الوتارو باالنتقال إلى برشونة. 
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن ما ينقص الصفقة فقط توصل 

كل من إنتر وبرشلونة إلى اتفاق نهائي.
 111 إنتر  مع  اجلزائي يف عقد الوتارو  الشرط  قيمة  وتبلغ 
مليون أورو، لكن برشلونة يسعى لتقليل هذا الرقم، من خالل 

وضع أحد العبيه يف الصفقة.

التسيو يشترط  100 مليون 
أورو لتسريح سافيتش  

جيرمان،  سان  باريس  عرض  التسيو،  نادي  رفض 
للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، العب 

وسط النسور، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا ملوقع »لو 10 سبور«  فإن التسيو رفض عرًضا بقيمة 

60 مليون أورو من سان جيرمان لبيع الالعب الصربي.
أن  إلى  وأشار 
أن  يشترط  التسيو 
املقدم  العقد  يقترب 
أورو،  مليون   85 من 
برحيل  للسماح 
بنهاية  سافيتش 

املوسم احلالي.
وأوضح املوقع أن 
يشترط  كان  التسيو 
 100 على  احلصول 
بيع  نظير  أورو  مليون 
أن  إال  سافيتش، 
تراجع  الالعب  ثمن 
فيروس  أزمة  عقب 

كورونا املستجد.
يذكر أن اهتمام باريس بسافيتش ليس جديًدا بل استمر 
لسنوات، إلى جانب أندية أخرى مثل يوفنتوس وإنتر ميالن 

ومانشستر يونايتد.

إدارة البلوغرانا ترفض رحيل أنسو فاتي  
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق،  العبي  أحد  رحيل  برشلونة،  إدارة  رفضت 

املقبلة، نظير 100 مليون أورو.
لصحيفة  ووفًقا 
مجلس  فإن  »سبورت«، 
عقد  برشلونة  إدارة 
بعد،  عن  اجتماًعا 
اخلميس املاضي، ملناقشة 

الصفقات والراحلني.
أن  إلى  وأشارت 
 15 حضره  االجتماع 
خالله  وقال  عضًوا، 
بارتوميو  ماريا  جوسيب 
رئيس النادي، إن البارسا 
حصل على عرض بقيمة 
100 مليون أورو لبيع أنسو 

فاتي.
بطريقة  ثم حتدث  الشاشة،  احلاضرين على  إلى وجوه  ينظر  بدأ  بارتوميو  أن  وأوضحت 
حازمة لتجنب التفسيرات اخلاطئة لطرح األمر، قائاًل »أنسو فاتي ليس للبيع. لن نتحدث 

عن ذلك بعد اآلن«.
يف  التوازن  حتقيق  كيفية  حول  املجلس  أعضاء  على  يسيطر  القلق  إن  الصحيفة  وقالت 

امليزانية، حيث أنهم توقعوا احلصول على 124 مليون أورو من مبيعات الالعبني.
وأضافت أن إريك أبيدال السكرتير الفني، جنح يف حتقيق جزء من الهدف من خالل بيع 
مالكوم وكارليس بيريز، باإلضافة إلى إعارة فيليب كوتينيو وجان كلير توديبو وكارليس ألينا.
وذكرت أن برشلونة ال يزال بحاجة إلى 69 مليون أورو، وكان حتقيق هذا األمر ممكًنا قبل 

أزمة فيروس كورونا، إال أنه بات معقًدا اآلن.

إبراهيموفيتش يثير تفاؤل ميالن
امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  أكد 
السبت، أن السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
العودة  كبير من  يقترب بشكل  جنم ميالن، 

إلى الفريق.
ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية، فإن إبراهيموفيتش يتعافى بشكل 
أسرع من املتوقع، وقد يعود مبكًرا عن املوعد 

احملدد له.
ولفتت تقارير سابقة، إلى أن عودة إبرا 
ستكون ضد التسيو أو يوفنتوس خالل شهر 
جتعله  السلطان  حالة  أن  إال  املقبل،  جويلية 
قادًرا على املشاركة يف املباريات ضد ليتشي 
 28( روما  أمام  األكثر  على  أو  جوان(   22(

جوان(.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حذًرا من ميالن مع حالة إبرا، لكن التدريبات التي يقوم 
بها يف صالة األلعاب الرياضية أثناء إعادة التأهيل مبشرة للغاية، ما يساهم بشكل إيجابي يف 
رفع مستوى الشفاء. يذكر أن إبرا تعرض إلصابة يف عضلة الساق اليمنى، أثناء مشاركته يف 

التدريبات، استعداًدا الستئناف النشاط الرياضي.

فيرنر يقترب من تشيلسي
فيرنر  تيمو  األملاني  اقتراب  على  تدل  جديدة  عالمة  ظهرت   
مهاجم اليبزيغ، من االنتقال إلى صفوف تشيلسي خالل امليركاتو 

الصيفي املقبل.
وكانت العديد من التقارير قد زعمت أن تشيلسي قرر تفعيل 
اللندني التفاق  النادي  الشرط اجلزائي يف عقد فيرنر، كما توصل 

نهائي مع الالعب.
أريزاباالغا  أبراهام وكيبا  تامي  فإن  ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، 
التواصل  مبواقع  إعجاًبا  وضعوا  تشيلسي،  ثالثي  روديغر  وأنطونيو 
االجتماعي، على منشور يتحدث عن قرب انتقال فيرنر إلى البلوز.
بقدوم  الطريقة  بهذه  رحب  أبراهام  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مقاعد  على  باجللوس  يهدده  األخير  أن  رغم  تشيلسي،  يف  فيرنر 
البدالء يف املوسم املقبل. يذكر أن قيمة الشرط اجلزائي يف عقد تيمو 

فيرنر مع ناديه اليبزيغ، تبلغ 60 مليون أورو.

بريشيا يطلب فسخ عقد 
بالوتيلي

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس السبت، أن ماسيمو سيلينو 
ووفًقا  الفريق.  مهاجم  بالوتيلي  عقد  فسخ  طلب  بريشيا،  رئيس 
إلى  رسالة  بعث  سيلينو  فإن  سبورت«،  ديللو  »الغازيتا  لصحيفة 

بالوتيلي، يطلب خاللها إنهاء عقده الذي ميتد إلى 3 سنوات.
وأشارت إلى أن هناك بنًدا يف العقد ينص على إنهائه، إذا هبط 

بريشيا إلى الدرجة الثانية عقب املوسم األول.
وأوضحت الصحيفة اإليطالية أن فسخ العقد اآلن ال يحتاج أي 

إجراء قانوني، حيث سيتم التفاوض بني محامي الطرفني.
الالعب  تغيب  إلى  بريشيا  ورئيس  بالوتيلي  األزمة بني  وتعود 
عن جلسات التدريب أكثر من مرة، عقب فترة التوقف بسبب أزمة 
كورونا. ورغم إعالن بالوتيلي أنه يعاني من مشكلة يف املعدة، إال 
أن سيلينو كشف عن إحباطه بسبب التعاقد مع املهاجم اإليطالي 

ووصف ذلك بـ »اخلطأ الفادح«.

برشلونة يجهز عقًدا ضخًما 
لميسي

كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، عن تطور جديد 
بشأن جتديد عقد األرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة.

موقفه  حسم  ميسي  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
البند  انتهاء  عدم  رغم   ،2021 صيف  حتى  برشلونة  مع  وسيظل 
الذي يسمح له بالرحيل مجاًنا عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، حتدث 
بوضوح منذ أكثر من أشهر مع خورخي ميسي والد البرغوث، حول 

جتديد عقد ليونيل لعدة سنوات.
سفر  قبل  كانت  بارتوميو  مع  خورخي  محادثة  أن  وأوضحت 
األول إلى روزاريو، والذي ما زال هناك حتى اآلن. وقالت الصحيفة 
إن اللقاء املزمع عقده بني خورخي ميسي وبارتوميو خالل األسبوع 
املقبل، سيكون عن بعد. وأضافت أن الطرفني لن يلتقيا وجًها لوجه 
قبل النصف األول من الشهر املقبل، عندما تعود حالة الطيران إلى 
طبيعتها. وذكرت أن بارتوميو يجهز عقًدا باهظ الثمن مليسي، كي 
ينهي  البرغوث  ويجعل  العالم،  يف  العب  ألفضل  مناسًبا  يكون 

مسيرته يف الكامب نو.

ريال مدريد ال يريد 
التخلي عن فينيسيوس

كشف تقرير صحفي فرنسي، موقف الالعب البرازيلي الشاب، 
فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من الرحيل عن سانتياغو 

برنابيو يف املوسم املقبل.
مؤخًرا،  عاًما(   19( بفينيسيوس  اهتمامه  ناٍد  من  أكثر  وأبدى 
سبور«   10 »لو  موقع  بحسب  لكن  جيرمان.  سان  باريس  أبرزهم 
الفرنسي، فإن الالعب لن يغادر صفوف امليرينغي، بأي شكل من 

األشكال.
نية  أي  لديهم  ليس  مدريد،  ريال  مسئولي  أن  املوقع  وأوضح 
املقابل  ويف  الفريق.  مستقبل  باعتباره  البرازيلي،  عن  للتخلي 
املعجبني  أشد  من  جيرمان،  لسان  الرياضي  املدير  ليوناردو،  يعد 
إلى  يسعى جاهدا إلحضاره  فينيسيوس، حيث  مواطنه  بإمكانات 
حتسبا  صفوفه،  تعزيز  الباريسي  النادي  ويحاول  األمراء.  حديقة 
إلمكانية رحيل أحد جنوم هجومه، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
 

علق الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، على وضعه الحالي 
داخل السيدة العجوز، ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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أكد أنه لم يفكر في استدعائهما للخضر، بلماضي:

»لم يسبق لي أن تحدثت مع جوناثان شميد ولوكا زيدان«

محمد هشام
مدرب  بلماضي  صرح  الرسمي،  موقعها  على  الفاف  نشرته  بيان  ويف 
أشخاص  طرف  من  به  االتصال  مّت  »لرمبا  شميد  بشأن  الوطني،  املنتخب 
ال  الالعب  هذا  مع  حتدثت  أن  لي  يسبق  لم  لي  بالنسبة  اسمي،  منتحلني 
يخص  فيما  اليوم،  عملي  طريقة  أغّير  ولن  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
معاجلة ملف أي العب مهم للمنتخب الوطني، لذلك أنا أفند هذه األخبار 

الرائجة«.
لنادي  احلالي  املدرب  زيدان جنل  لوكا  ربطت جنل  مماثلة  إشاعات  وبشأن 
ريال مدريد اإلسباني، شدد بلماضي »أغتنم الفرصة من أجل أن أقول نفس 
يف  الرد  أشأ  لم  أني  رغم  زيدان،  لوكا  احلارس  مع  التواصل  بخصوص  األمر 
وقتها، ولن أرّد مستقبال على هذا الكذب واالفتراء، ما دامت املعلومة لم تأت 

على لسان املعني باألمر«.
وجاء رّد بلماضي والهيئة التي يرأسها خير الدين زطشي، ساعات بعد 
تلقيه  تأكيده  لسان شميد  الفرنسية، على  فوتبول«  »فرانس  نشر موقع مجلة 

اتصاالت لاللتحاق باخلضر، وهو ما نفاه بلماضي للموقع الرسمي للفاف، 
حد  وضع  أجل  من  باليقني،  الشك  قطع  الوطني  الناخب  »فّضل  قائال 

لتضارب األنباء«.
وكان شميد صّرح ملوقع »فرانس فوتبول« »تكلمت مع جمال بلماضي، 
ميكنني احلصول على اجلنسية اجلزائرية، حتى وإن كان األمر معقًدا، لكن 
كظهير  اللعب  ميكنه  الذي  شميد  وقال  ما«.  يوًما  اجلزائر  مع  ألعب  ال  ملا 
أمين ومتوسط ميدان  »صحيح أنني قضيت موسًما جيًدا يف فرايبورغ، لكن 
فرنسا  منتخب  من  استدعاء  هناك  كان  إذا  لذلك  اعالمًيا،  مظلوم  النادي 
احلصول  »ميكنني  وتابع  كثيًرا«،  ذلك  يف  أفكر  ال  لكني  مكافأة،  ستكون 
على جواز السفر اجلزائري، لكّن ذلك معّقد بعض الشيء، وإذا استلمت 
استدعاًء ذات يوم، ملا ال اللعب مع اجلزائر«. يشار إلى أّن أم الالعب احلالي 

لفرايبورغ لها أصول جزائرية من جانب والدها.

األلعاب المتوسطية 2022
اللجنة الوطنية لتحضير طبعة وهران تجتمع مع لجانها ال12 المتخصصة

استأنفت اللجنة الوطنية لتحضير ألعاب البحر األبيض املتوسط املقررة بوهران يف 2022 نشاطها الرسمي بعد قرابة من ثالثة أشهر من التوقف على خلفية 
جائحة فيروس كورونا، من خالل عقد اجتماع تنسيقي يف نهاية 
األسبوع مع جلانها ال12 املتخصصة بواسطة تقنية التواصل املرئي 

عن بعد.
ومت خالل هذا االجتماع التشديد على وجه اخلصوص على 
ضرورة احلرص على مطابقة الهياكل الرياضية املخصصة لأللعاب 
تستفيد  التي  تلك  أو  إجنازها  أشغال  اجلارية  اجلديدة  منها  سواء 
من إعادة تهيئة، مع املقاييس املضبوطة من طرف اللجنة الدولية 
لأللعاب، حسبما علم من املكلف باإلعالم على مستوى اللجنة 

الوطنية لتحضير التظاهرة، رفيق شراك.
لسنة  املتوسطية  األلعاب  تأجيل  أن  املتحدث  نفس  وأكد 
بالتكفل  يسمح   2021 لصائفة  مقررة  كانت  بعدما  إضافية 
التي  احمللية  السلطات  مع  بالتنسيق  وهذا  امللف،  بهذا  األفضل 
الرياضية املعنية باحلدث  تتابع األشغال املتعلقة مبختلف املرافق 

الرياضي.
سليم  العام  مديرها  برئاسة  الوطنية  اللجنة  اجتماع  ويأتي 

إيالس مع رؤساء جلانها املتخصصة ال12 حتسبا النعقاد اجتماع آخر غدا االثنني بتقنية التواصل املرئي عن بعد دائما مع جلنة التنسيق التابعة للجنة الدولية 
أللعاب البحر األبيض املتوسط التي يشرف عليها الفرنسي برنار أمسالم، كما أشار إليه نفس املصدر.

وأوضح رفيق شراك بأنه مت التطرق أيضا خالل اجتماع اللجان املتخصصة إلى إعادة تكييف ورقة طريق اللجنة الوطنية مع التاريخ اجلديد للطبعة ال19 
لأللعاب املتوسطية بعدما مت تأجيلها إلى صائفة 2022 على خلفية األزمة الصحية العاملية، مضيفا بأن اجلميع يف جلنة التحضير يسعى لالستفادة من الوقت 

اإلضايف املمنوح لتحضير األلعاب من أجل مضاعفة املجهودات بعدما مت مراجعة سقف الطموحات إلى األعلى.
ويقع على عاتق حلنة التنظيم الرياضي، التي يرأسها ياسني أعراب، على وجه اخلصوص مهمة تعديل تواريخ املنافسات الرياضية بشكل يتماشى مع 
التاريخ اجلديد لأللعاب املقررة ما بني 25 جوان و5 جويلية 2022، علما وأن التاريخ اجلديد يتقارب مع تواريخ منافسات دولية رياضية أخرى على غرار األلعاب 

العاملية والبطولتني العامليتني أللعاب القوى والسباحة والرماية، املقررة كلها يف شهرجوان من نفس السنة.
يجدر التذكير بأن آخر اجتماع للجنة التنسيق الدولية مع جلنة حتضير األلعاب املتوسطية تعود إلى شهر فيفري بوهران قبل أن تتسبب األزمة الصحية يف 

عرقلة التحضير للموعد املتوسطي ليتم بعدها تأجيله بسنة واحدة بقرار من اللجنة الدولية وبالتنسيق مع السلطات الرياضية اجلزائرية.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي احتاد العاصمة، عاشور جلول، أن العدالة الزالت لم تفصل بعد يف قضية ديون 
رئيس النادي الهاوي، سعيد عليق.

وكان مجلس إدارة احتاد العاصمة، قد قرر اللجوء إلى العدالة، بعد إصرار رئيس النادي الهاوي، على حتصيل 
ديونه العالقة منذ سنة 2012، رافضا كل مقترحات التسوية.

وقال جلول »أرغب يف التأكيد أن شركة سيربور املالكة للنادي ال تدين ألي شخص بأي مبلغ، وغير مطالبة أو 
مسؤولة عن تسديد ديون املسيرين السابقني«، وأضاف »إدارة االحتاد قررت حتويل القضية إلى العدالة، بعد أن أصر 
عليق على حتصيل كافة ديونه لدى اإلدارة السابقة، منذ 2012، حيث رفض كافة الطرق الودية حلل القضية«، وختم 
»ال أعلم ملاذا لم يطالب عليق بديونه منذ سنة 2012، ليأتي اليوم عندما أتت شركة سيربور، ويطالبنا مبنحه أمواله«.
يف سياق منفصل، نددت إدارة إحتاد العاصمة بتصرفات بعض األطراف التي أصبحت تتدخل يف قضية الداربي 
التواصل  موقع  يف  صفحتها  على  رسميا  بيانا  أمس  اول  نشرت  العاصمي  الفريق  إدارة  حق.  وجه  دون  العاصمي 

االجتماعي »فايسبوك« جاء فيه.
الصادرة  التصريحات  أنها غير مسؤولة عن  الغاني هادي،  العام عبد  لسان مديرها  العاصمة على  احتاد  إدارة  »تعلم 
من بعض األطراف الذين ينسبون كالمهم للفريق حول قضية الداربي العاصمي الذي كانت على طاولة احملكمة الرياضية 
الدولية، ألن اإلدارة كلفت محامي واحد فقط للدفاع عن هذه القضية، واألمر يتعلق باألستاذ نيكوال بون. أما الباقي ال ميثلون 

الفريق وهم فقط ميثلون أنفسهم«.
محمد هشام

رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، جلول:
»لست مطالب بتسديد ديون المسيرين السابقين«

نفى االتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب الوطني جمال بلماضي، امس السبت، بصفة قطعية وجود أي اتصال 
مع متوسط وظهير نادي فرايبورغ األلماني جوناثان شميد، وحارس نادي راسينغ سنتاندار لوكا زيدان.

قديورة خارج حسابات المدرب يوكانوفيتش
بات الالعب الدولي اجلزائري عدالن قديورة خارج حسابات املدرب 
الصربي لنادي الغرافة القطري سالفيا يوكانوفيتش بعد تأكد عدم اكتمال 
الثاني  بالقسم  السيلية  مباراة  خالل  به  حلقت  التي  اإلصابة  من  شفائه 
لدوري النجوم والتي كانت عبارة عن قطع يف الرباط الصليبي حسبما أوردته 
العالجي  برنامجه  اجلزائري  الدولي  ويواصل  احمللية.  الصحافة  امس  أول 

والتأهيلي استعدادا للعودة إلى صفوف الفهود يف املوسم املقبل.
يذكر أن قديورة قد انضم إلى صفوف نادي الغرافة القطري يف بداية 
املوسم اجلاري قادما من فريق  نوتنغهام فورست االجنليزي. وجنح يف فرض 
أن  قبل  هني  سفيان  مواطنه  رفقة  للفريق  األساسية  التشكيلة  يف  نفسه 
جائحة  بسبب  للراحة  املمتازة  القطرية  البطولة  وتركن  لإلصابة.  يتعرض 

كورونا ولم يحدد االحتاد القطري لكرة القدم موعد استئناف املنافسة.

أم صالل يمدد عقد وليد مسلوب وعزي
وليد  اجلزائريان  اخلمسة  محترفيه  عقود  متديد  صالل  أم  نادي  أعلن 
راؤول  األرجنتيني  سيبوفيتش،  أنيس  البوسني  عزي،  وأيوب  مسلوب، 

بيسيرا والسوري محمود املواس.
وكانت عقود اخلماسي تنتهي يف 31 ماي املاضي، لكن بعد قرار احتاد 
الكرة باستئناف بطولة الدوري اعتبارا من يوم 22 جويلية املقبل، قرر النادي 

متديد عقود محترفيه حتى نهاية أوت املقبل، من أجل استكمال املوسم.
مع  فيها  يصارع  التي  الهبوط  منطقة  عن  لالبتعاد  صالل  أم  ويسعي 
يف  معه  يتساوى  الذي  واخلور  نقاط،   10 برصيد  األخير  الشحانية  فريق 

رصيد 14 نقطة.

إدارة بلعباس تتحرك لتسوية مستحقات الالعبين
املستحقات  أزمة  إلنهاء  الزمن  بلعباس،  نادي  إدارة  مجلس  ُيسابق 

املالية لالعبني، التي يعاني منها الفريق منذ انطالق املوسم.
وباشرت إدارة االحتاد قبل أيام حتركاتها للمصادقة على كافة الكشوفات 
واحلسابات، للحصول على إعانة السلطات احمللية التي طالبت مجلس إدارة 

النادي بتقدمي كافة الكشوفات، لتسريح اإلعانة يف أقرب وقت ممكن.
من  املزيد  حتصيل  على  البلعباسي،  للنادي  املسير  املكتب  ويصر 

العائدات، إلنهاء األزمة املالية التي مير بها االحتاد منذ فترة طويلة.
وتطمح إدارة بلعباس الحتواء األزمة قبل استئناف النشاط الكروي، 
خاصة وأن الالعبني، واجلهاز الفني، ضاقوا ذرًعا من الوضعية املزرية التي 

يتخبط فيها الفريق.

بن سبعيني يسقط أمام فرايبورغ
سقط نادي بوروسيا مونشنغالدباخ الذي ينشط يف صفوفه الدولي 

اجلزائري، رامي بن سبعيني، خارج ملعبه على يد فرايبورغ بهدف دون 
رد، أول أمس، يف إطار منافسات اجلولة الـ30 من الدوري األملاني.

الدقيقة  يف  بيتيرسن  نيلس  طريق  عن  جاء  الوحيد  املباراة  هدف 
توقف  بينما  الثامن،  املركز  يف  نقطة   41 إلى  رصيده  فرايبورغ  ليرفع   ،59

مونشنغالدباخ عند 56 نقطة يف املرتبة الرابعة.
 58 صاحب  الثالث  اليبزيغ  تخطي  يف  بذلك  مونشنغالدباخ  وفشل 

نقطة، وتضييق اخلناق على دورمتوند الوصيف بـ60.
سبعيني  بن  رامي  اجلزائري،  الدولي  مشاركة  املواجهة  هذه  وشهدت 
املرشح  الالعب  دخل  احمللي  الفريق  جانب  ومن  هذا  اللقاء.  أطوار  طيلة 

لاللتحاق باخلضر مستقبال جوناتان شميد يف الشوط الثاني.
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صارة بوعياد
الروائي رابح خدوسي يف مقال  قال 
يف  »احلياة  »إنزياحات«،  مجلة  نشرته 
يف  عنها  تختلف  واجلبلية  الريفية  القرى 
شهر  طقوس  وكذلك  كثيرا،  املدينة 
جبل  قّمة  على  تقف  عندما  رمضان، 
الشريعة وتنظر شرقا ترى بيتنا اجلبلي يف 
سيدي  هضبة  على  معلقا  املقابلة  اجلهة 
رحمون مع ثالثة مساكن لألعمام، كغيمة 
كيلومترات  بعد  القمر،على  جبني  على 
من قرية ميا حليمة النائية التي كانت يف 
األصل محتشدا أقامه الفرنسيون للسكان 

خالل ثورة التحرير«. 
»الضحية«:  رواية  صاحب  منوها 
نسابق  حيث  السحور  بعد  نهارنا  »يبدأ 
على  فنقبض  الشتاء  فصل  يف  الريح 
احلرث،  زمن  باجلليد يف  امللفوفة  املعاول 
معدتك  يقرص  عندما  الصوم  ويشتّد 
أو  مبطر  مصحوبا  البرد  ويلسعك  اجلوع 
إلى  الشمس صيفا  نسابق  أو  الشتاء  ثلج 
احلقول قبل أن يشتّد وهجها ويلفح حّرها 
ظهورنا املقّوسة وأيدنا الطرية تقبض على 
املناجل يف زمن احلصاد أو نرافق املواشي 
إلى املراعي، وجتد نفسك أحيانا وحيدا 
يف اجلنان مع فواكه األشجار من تني ورمان 
قربك  وترى  املتدلية،  اخلروب  وعناقيد 
الوحيد  الصائم  انك  فتظن  رقراقة  املياه 
يف هذا الكون، وإّنا فرض الصيام ألجل 

امتحان شهواتك أمام هذا النعيم«.
هي حكايات يسردها رابح خدوسي 
وان صح القول فهي ذكريات رمضان من 
نخرج  الغروب  »عند  قال:  حيث  شبابه 
طلقات  صوت  نسمع  قد  هضبة،  إلى 
مدينة  من  لنا-  قيل  كما   - يأتينا  املدفع 
من خمسني  أكثر  عنا  تبعد  التي  اجلزائر 
قط  نزرها  ولم  البصر  مد  على  مترا  كيلو 
ألوانهم  هي  ما  سكانها،  عن  نتساءل   ،
أو  ويأكلون؟؟  يعملون؟  وماذا  وأشكالهم 
املقابلة يف ضواحي  البيوت  ننتظر بعض 
وعندما  قناديلها،  تضيء  كي  الشريعة 

البيت  إلى  نعود  وتلك  هذه  من  نيأس 
على  املنعكس  الكانون  نار  ضوء  نتفقد 
احلائط فنعرف بأنه وقت اإلفطار، والزمن 
قارب صالة العشاء، فنجتمع حول مائدة 
الكسكسي  ونلقم  الشوربة  نحتسي  األم 

وما حضر«.
العيد  ليلة  مسترسال يف حديثه عن 
حيث حتضر امه صحن احلّناء فيرسم كل 
يكتشف  أشكاال مختلفة  كفيه  واحد يف 
أمام  بها  ويتباهي  الصباح  يف  جمالها 
أقرانه، وقبل شروق يوم العيد يهرول نحو 
القرية حيث يأتي شيخ سي علي بلهوان 
بعباءته البيضاء ويقف يف ساحة املسجد 
يلقي خطبة العيد، اجلميع ينتظر حلظة 
اإلمام،  على  للهجوم  ويستعّد  نهايتها 
رأس  تقبيل  إلى  السبق  يريد  كّل 
يدخله  ذلك  أن  منه  اعتقادا  الشيخ 

اجلنة.
»ويقبل  مقالته:  ليختم 
سبعة  وعمري   1972 عام  خريف 
مدينة  إلى  فأنتقل  ربيعا  عشر 
الشرقي  شّقها  يف  مقيما  اجلزائر 
يف  كموظف  احلّراش،  بقلب 
وهكذا  يعقوبي،  احملامي  مكتب 
محاكم  بني  أتنقل  أصبحت 
واألربعاء  والرويبة  احلراش 
اجللسات  أحضر  رمضان  وعبان 
العرائض  القضاة  بعض  وأسّلم 
القضائية نيابة عن احملامي الذي 
داهمه الكبر، ويحّل عام 1974م 
البنات  مبدرسة  معلّما  ألجدني 
األيام  مع  وتختفي  بالكاليتوس 
يف الزمن احلّراشي اجلديد نكهة 
فهل  السابقة،  وطقوسه  رمضان 

تعود يوما يا ترى؟«.
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المقرر إقامته من 19 - 28 نوفمبر

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التسجيل لدورته الـ 42
فتح  عن  الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن 
باب تسجيل األفالم للمشاركة يف الدورة 42، املقرر إقامتها 
خالل الفترة من 19 و28 نوفمبر 2020، ويستقبل املهرجان 
طلبات األفالم من جميع أنحاء العالم، بدء من 1 جوان إلى 

31 أوت، عبر املوقع الرسمي ملهرجان القاهرة السينمائي.
إن  املهرجان،  رئيس  حفظي،  محمد  املنتج  وقال 
صناعة  علي  كورونا  فيروس  فرضها  التي  الصعبة  الظروف 
السينما يف العالم متثل حتديا كبيرا، فبالتالي فإن إقامة الدورة 
42 هي يف حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن ال حياة بدون 
ثقافة أو فن، وأن إدارة مهرجان القاهرة ملتزمة جتاه املجتمع 
ضرورة  مع  ذلك،  أمكن  إن  املهرجان  بإقامة  السينمائي 
يف  وآمنة  ناجحة  دورة  إقامة  بهدف  للظروف  طبًقا  التأقلم 

نفس الوقت.
وكشف »حفظي« أن إدارة »القاهرة السينمائي« تعمل 
التي  االحترازية  اإلجراءات  وفق  كورونا  أزمة  بداية  منذ 
العاملية، على أن تتخذ كافة  الدولة ومنظمة الصحة  تقرها 
التدابير واالحتياطات الالزمة أثناء إقامة املهرجان، لضمان 

من  املشاركني  أو  العمل  فريق  من  سواء  اجلميع،  سالمة 
صناع السينما، واجلمهور أيضا.

الدامي،  عبد  إيناس  الدكتورة  قررت  يف سياق متصل، 
يف  ليستمر  حفظي  محمد  للمنتج  التجديد  الثقافة،  وزيرة 
منصبه رئيسا ملهرجان القاهرة السينمائي للسنة الثالثة على 
التوالي، كما قامت بتعيني الناقد أحمد شوقي مديرا فنيا 

ملهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
مهمة  إن  شوقي،  أحمد  الناقد  يقول  القرار  هذا  وعن 
األخيرتني  الدورتني  خالل  حتقق  الذي  النجاح  مواصلة 
املسبوقة  وغير  الكبيرة  التحديات  تكون سهلة، يف ظل  لن 
تاريخيا التي تواجه صناعة املهرجانات حول العالم بسبب 
يزيد  باملسؤولية  شعوره  أن  إلى  مشيرا  كورونا،  فيروس 
الكبير  الناقد  مثل  كبيرة  بقيمة  ارتبط  مهم  موقع  لشغله 
اللجنة  وثقة من  بترشيح  اهلل،  رزق  يوسف شريف  الراحل 
الثقافة  وزيرة  من  وتكليف  للمهرجان،  العليا  االستشارية 

الدكتورة إيناس عبد الدامي.
صارة. ب

في عددها الثاني
مجلة »انزياحات« تحتفي بإيتيان دينيه

الثاني  العدد  احتفى 
الثقافية  »انزياحات«  ملجلة 
وزارة  مؤخرا  أصدرتها  التي 
الثقافة بالتشكيلي الفرنسي 
دينيه  إيتيان  اإلستشراقي 
وعاش  اجلزائر  أحب  الذي 
بها وخصص أغلب أعماله 

لها.
املجلة  خصصت  كما 
ريبورتاجا حول حياة ومسار 
 )1929  1861-( دينيه 
واعتناقه  للجزائر  وعشقه 
عالقته  وأيضا  بها  لإلسالم 
)جنوب  بوسعادة  مبدينة 
البالد( التي استقر بها بعد 
واحاتها  بجمال  سحرته  أن 
أهلها  وبساطة  وصحرائها 
وغرائبيتها  روحانيتها  وأيضا 
أعماق  من  القادم  وهو 

أوروبا.
العدد  هذا  أيضا  وقدم 
 110 يف  -الصادر  اجلديد 
متنوعة  مواضيع  صفحات- 
الروحية  القيم  أهمية  حول 
اإلنسان  حياة  يف  واخللقية 
الرزاق  عبد  غرار نص  على 
الروحي«  »العقل  بلعقروز 

وعالقته  املعاصر  اإلنسان  حياة  يف  )الديني(  الروحي  املعنى  أهمية  على  فيه  أكد  الذي 
»التوافقية« مع العقل احلديث، وتأثيره خصوصا يف اجلانب األخالقي.

ومتيز العدد أيضا بتخصيص موضوع حول اآلذان -يف املنطقة املغاربية- كذائقة إسالمية 
رفيعة حيث يرى صاحب النص عبد الرزاق بعلي أن األسلوب اإللقائي املغاربي متيز لقرون 
املالكي  املذهب  »تشدد«  إلى  بالنظر  والتنغيم  للتلحني  تقريبا  الكلي  االنعدام  مع  بالبساطة 

-الذي يتبعه املغاربيون- يف هذا اإلطار.
رمضان  شهر  يف  واملثقفني  الكتاب  حياة  حول  مقاالت  أخرى  جهة  من  العدد  وحمل 
ومواضيع أخرى عن الفن الرابع على غرار البعد الديني يف املسرح اجلزائري من خالل قراءة 

ألحسن تليالني يف مسرحية »املولد« لعبد الرحمان اجلياللي.
األعمال  وكذا  والسينما  الرواية  اجلديد  اإلصدار  هذا  أيضا  تناولها  التي  املواضيع  ومن 
التلفزيونية املعروضة خالل رمضان الفائت باإلضافة إلى عدد من املسائل الثقافية والتقدميات 

األدبية، ومواضيع أخرى حول البيئة.
مرفوقا  التغيير«-  فكر  »انزياحات،  الكامل  -واسمها  املجلة  لهذه  الثاني  العدد  وصدر 
من  عدد  فيه  شارك  الكولونيالية«  »مساءلة  عنوان  حتت  صفحة   127 من  جماعي  بكتاب 
االستمرار  وضرورة  اجلزائر  يف  االستعمارية  الذاكرة  ملوضوع  مقدمته  عادت  حيث  الكتاب 
مسألة  أجل  من  الفرنسي  والنيوكولونيالي  الكولونيالي  واخلطاب  للعقل  الفكرية  احملاسبة  يف 

االعتذار باعتبارها »هدفا أسمى« لهذه السيرورة.
وإضافة إلى هذا الكتاب ضمت املجلة أيضا ملحقا أدبيا بعنوان »املناص األدبي« تضمن 
والقصصية- لكتاب جزائريني وعرب، حيث  النصوص األدبية -الشعرية منها  العديد من 
ميكن للراغبني يف املشاركة يف األعداد املقبلة لهذه املجلة الشهرية اجلامعة إرسال نصوصهم 

على بريدها االلكتروني .
ق.ث

من سكون األحراش إلى صخب الحّراش

الكاتب خدوسي يشارك »ذكريات 
رمضانية« بمجلة »انزياحات«

نشرت مجلة »انزياحات« التابعة لوزارة الثقافة في عددها الثاني ذكريات مع أيام وليالي رمضان والعيد، حيث شاركها 
الكتابة  الكاتب رابح خدوسي في مقال جاء تحت عنوان »ذكريات رمضانية - من سكون األحراش إلى صخب  الحّراش-«.
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كرزيكة أحمد
 يعتبر اسدكان أو الدنفاسة  من احلرف التقليدية  الضاربة يف عمق مجتمع 
أهقار وهي ال زالت متارس حنى األن  كما يف املاضي بوسائل بدائية وبسيطة 
ان  باملنطقة  التراث  بهذا  املهتمات  إحدى  عائشة  احلاجة  أكدت  ما  وحسب 
إجناز أسدكان يتطلب صبر كبير ألنه ينجز يدويا بواسطة خيط وإبرة ويتم عبر 

مراحل.
  ففي املرحلة األولى يتم جتميع رمل صايف يجلب من الواد وتشكيل منه 
قبة صغيرة بعد إذن تقوم املرأة التي تريد إجناز الدنفاسة أو) أسدكان( بتحضير 
القماش أو الكتان والغالب يكون قدمي. وتقوم  بإستدعاء مجموعة من النساء 

ويقمن بتخيطها وسط زغاريد للتشجيع تصدر من حناجرهن
 وامللفت لإلنتباه يف مجتمع إموهاغ حسب ما أكدت لنا املتحدثة  أنه عندما 
يتم إجناز الدنفاسة أو أسدكان من طرف النساء ومر رجل على النساء اللواتي 
بالتارقية  عليه  يصطلح  ما  أو  املال  من  مبلغ  دفع  منه  سيطلب  بإجنازها  يقمن 

الٌدخان حتى مير أو يسمح له باملغادرة وإن لم يدفعه فذالك مسبة وعار له.
مجتمع  يف  األعراس  يف  دور  لها  أسدكان(  أو)  الدنفاسة  ان  وأضافت 
إموهاغ، وهي غالية من حيث قيمتها، فنجد أن العروس تأخذها معها، إلى 
بيت زوجها يوم زفافها، كما ُتقدم  هديًة للعروس أو العريس يوم زفافهما من 

األقارب واألهل.
يأبى  ثقافى  موروث  الدنفاسة  أو  “اسدكان”  شعار  حتت  جهتها    من 
مع  بالتنسيق  متنراست  لوالية  التقليدية  الصناعة  دار  مؤخرا  نظمت  االندثار، 
مديرية السياحة مسابقة اسدكان أو الدنفاسة وهذا بغية حفظ هذه احلرفة من 
الزوال، وشاركت فيها عدة قرى من ضمنها قرية ترهنانت أين اكد السيد اخلاه 
أو  أسدكان  تنجز  مازالت  ترهنانت  املرأة يف  ان  بالقرية  ناشط جمعوي  موسى 
الدنفاسة وأنها أحتلت املرتبة األولى يف هذه املسابقة  داعيا اجلهات املختصة يف 
تنظيم مثل هذه التظاهرات واالحتفالية كل سنة وإشراك املرأة الريفية ، إلظهار 
مواهبها وليس التركيز فقط على املساء اللواتي  يقطن يف مقر الوالية واملدينة 
يف مثل هذه التظاهرات، وإخراجها من موقعها احمللي إلى املوقع الوطني وملا ال 

العاملي.

إنجاز الدنفاسة أو )أسدكان(.. حرفة 
تقليدية بتمنراست تقاوم للبقاء 

 الدنفاسة أو )أسدكان( باللغة التارقية من الحرف التراثية التقليدية في أهقار، والتي تعود إلى آالف السنين، كانت تنجز منذ القدم 
لتزيين البيوت سواء بتعليقها على جدران الغرف أو على األرض، وإن كان تزيين غرف استقبال الضيوف بالسجاد الزال إلى يومنا هذا.

بلعالم  بهيجة.
يسكنون يف غرفة واحدة، يصعب على 
البقاء فيها أزيد من  اإلنسان الطبيعي حتمل 
5 دقائق نظرا للروائح الكريهة واملناظر املقززة 
وتذيب  األكباد  وتفتت  القلوب  تدمي  التي 
النفوس حسرة وأسفا وحزنا . وللعلم،  فإن 
الهيئات واجلمعيات واملؤسسات ذات الطابع 
التي  العائلة  هذه  تهتم ألمر  لم  االجتماعي 
بروحه  معروف  مجتمع   وسط  تتعذب 

التضامنية العالية.

قمة  يف  ظروفا  ،تعيش  العائلة   هذه 
»سجن  يف  احلرمان  درجات  وأقصى  البؤس 
من  يعتبر   بحي   واحدة  غرفة  و هي  دائم« 
20سنة، ال  أزيد من  العريقة  منذ  االحياء 

تصلهم أشعة الشمس .

بن  صادق    « العائلة  رب  صرح  ولقد 
مغنية«   الخبار الوطن أنه تقدم لعدة جهات 
ولكن دون جدوى  باالضافة الى املراسالت 
منها(  نسخة  على  حتصلنا  والتي   العديدة) 
وال حياة ملن  تنادي و انهم رفضو استقبالهم 
البلدية  موجود  يف مصالح  ملفه  ان  و   كليا 
منذ  2001 و انه سئم الوعود الذي  يسمعها 

تفقدت  او  زارت  أن ال جلنة  أيضا  اضاف  و 
السكن منذ أن صنف يف اخلانة احلمراء.

و أكدت زوجة املعني أن ابناءها يعانون 
الوضع  نتيحة  االمراض   أنواع  شتى  من 
الكارثي الذي  يعيشونه و انها لم تعد تتحمل  

هذا الوضع خاصة وانه كبيرة  ومريضة .

الوالية  والي  العائلة  هذه  ناشدت  ولقد 
على   تنسكب  الدموع  و  احمللية   السلطات  و 
وجوههم  لينظروا اليهم  و يقفون  على  حجم 
فيها يف  مساعدتهم  يتخبطون  التي   املعاناة 
لهم  يضمن  الئق  سكن  على  للحصول 

كرامتهم و ينتشلهم من القمامة .

 تعيش إحدى العائالت المعسكرية  والمكونة من 8 أفراد منهم طفلين  ،باالضافة إلى األم واألب حياة 
بؤس وشقاء بحي بابا علي  بمعسكر،ووضعا كارثيا يعجز اللسان عن وصفه.

معسكر
عائلة بحي  بابا علي  تعيش  وسط القمامة

أمقران«  »النوى  القدير  الصحفي  يعاني 
ابن مدينة عني البيضاء بوالية أم البواقي وهو 
كان  أين  البواقي  أم  والي  بديوان  سابق  إطار 
من  واالتصال  اإلعالم  خلية  رئيس  يشغل 
الكثير من الويالت بسبب احلقرة والتهميش 

واإلقصاء املتعمد.
حديثه  يف  أمقران  الصحفي  بحسب  و   
األسبق  الوالي  أصدر  فقد  الوطن«  لــ«أخبار 
الدين-الذي  جمال  برميي  البواقي  أم  لوالية 
متت إقالته يف آخر حركة يف سلك الوالة-أوامر 
الوظيفي  مسكنه  من  العمومية  بالقوة  بطرده 
 2017 منذ  وعائلته  متشرد  وهو  سبب  ودومنا 

إلى يومنا هذا، و قال النوي« مقابل ذلك و بال 
حياء يشغل موظف معاقب بالديوان باملسكن 
سكن  من   استفادته  من  بالرغم  الوظيفي 
ميارس  آخر  وموظف   ,f4بــ عدل  حصة  يف 
اجتماعي  الوالي عنده مسكن  بديوان  مهامه 
من  مؤخًرا  واستفاد  بإقليمه  يشغله  ال  شاغر 
الوقت  يف  ثاني،  بإقليم   f2 وظيفي  مسكن 
الذي يستفيد مراسل قناة خاصة من مسكن 
قام  أنه  السبب  و  الوالية  بعاصمة  وظيفي 
بتمرير حصة على املباشر لوالي أسبق مقابل 

حصوله على مسكن«.
رئيس  هناك  كذلك  أمقران«  وأضاف 
يف  ويعني  مهام  إلى  يرتقي  بالوالية  مصلحة 
والية مجاورة وعنده مسكن خاص ومسكن 
وظيفي وينصح بل ويهدد بأنه سيشعر الوالي 
بأن ال يسعى أي كان لشغل مسكنه الوظيفي 
ألن والده سيقيم به ، وهنا التساؤل على أية 

مقاييس يستفيد من مسكن وظيفي«.
السلطات  املتشرد  الصحفي  وناشد 
عنه  الغنب  ورفع  إلنصافه  واملركزية  الوالئية 
وأسرته  يأويه  ومتكينه من سكن  عائلته  وعن 

ويقيه من قر الشتاء وحر الصيف.
عّمــــار قـــردود

تم طرده من سكنه الوظيفي بأمر من الوالي األسبق

صحفي يعاني من التشرد بمعية 
عائلته منذ 2017 بأم البواقي
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          لم يغب يوما مطلب الدولة املدنية يف 
اخلطاب السياسي اجلزائري املعاصر ، ويتجدد 
املطلب يف املنعطفات الكبرى يف تاريخ الدولة 
الوطنية اجلزائرية احلديثة ، كان ذلك يف بداية 
االستقالل عندما انقلب اجليش على احلكومة 
املؤقتة ، عكس ما كان يطالب به السياسيون 
املؤقتة  احلكومة  رئيس  خطاب  جاء يف  حيث 
1962 رفضه  » بن يوسف بن خدة« يف أوت 
االعتماد على قوة السالح ألن ذلك هو استهانة 
خطيرة بدور الشعب بل احتقار له ، و يؤسس 
خلطر بروز طبقة إقطاعية و طغمة عسكرية مثل 
و  املختلفة  الدول  من  عدد  يف  املوجودة  تلك 
يف أمريكا الالتينية حتديدا ، و أن اجليش يف 
خدمة األمة ، أي أنه خاضع للسلطة املباشرة 
السيادة  عن  تعبر  التي  للحكومة   املطلقة  و 
الوطنية ، مبعنى آخر أن اجليش ليس مصدرا 
للحكم ، و هذا املصدر ال ميكن أن يكون إال 
الشعب ، و ذلك مبدأ  أساس يف ثورتنا و يف 
كل دميقراطية . كما وقف » فرحات عباس »  
يف صيف 1963 ضد بداية التوجه نحو احلكم 
دستور  مناقشة  بسبب   ، الشمولي  و  الفردي 
1963 يف قاعة سينما » املاجستيك » بارجتال 
كبير و بعيدا عن رقابة النواب ، و اعتبر ذلك 
» تعهيرا للدستور » و قدم استقالته من رئاسة 
و   ، السلطوية  التوجهات  تلك  بسبب  البرملان 
حتول للمعارضة السياسية التي توجت بكتابه 

» االستقالل املصادر ».

  و توالت املطالب بضرورة تكريس احلكم 
أحمد   « الرئيس  على  االنقالب  غداة  املدني 
بقوة  املطلب  ليعود   ،  1965 سنة   « بلة  بن 
التسعينات  مرحلة  يف  خاصة  الواجهة  إلى 
من خالل رفع شعار » ال للدولة الدينية و ال 
للدولة البوليسية » ، و املقصود بالدولة الدينية 
 « اإلسالمية  الدولة   « مشروع  هو  الثيوقراطية 
الذي كان يحوم يف األفق ، و هو املشروع الذي 
بضرورة  يطالبون  و  اإلسالميون  يحمله  كان 
 « شعار  من  انطالقا   ، األرض  على  جتسيده 
اإلسالم هو احلل » و شعار » تطبيق الشريعة 
» ، ففي أول حوار ل«علي بلحاج » يف جريدة 
أنا    «  : قائال  صرح   1990 أكتوبر  يف  املساء 
قال  اهلل  قال  سياستي   ، سياسة  رجل  لست 
لن  ذلك  عن  تخرج  سياسة  كل  و   ، الرسول 
تصل بصاحبها إلى ما يريده من حتكيم شريعة 
اهلل » و أردف قائال : » ال نعترف بالدستور و 
بالقوانني الوضعية ، إننا مسلمون ، سنتحاكم 
و  الكبيرة  يف  رسوله  سنة  و  اهلل  كتاب  إلى 

الصغيرة ، إننا لن نتحاكم إال لشريعة اهلل ».

بقوة  و  نفسه  املطلب  يطفو   و من جديد   
احلراك  انطالق  من  قليلة  أسابيع  بعد  أكبر 
خالل  من   2019 سنة  اجلزائر  يف  الشعبي 

ليست  و  مدنية  دولة   « لشعار  احلراكيني  رفع 
منهم على رفض تدخل  تعبيرا   ، « عسكرية 
اجليش يف السياسة و يف تسيير الشأن العام و 
اخلروج  عدم  و  االنتخابات  تنظيم  إلى  دعوته 

عن الدستور .

التاريخية  اإلطاللة  هذه  من  انطالقا  و    
املدنية  الدولة   « مطلب  أن  نستنتج  املختصرة 
» هو مطلب قار و ثابت يف اخلطاب السياسي 
اجلزائري ، فلقد تعددت احملطات التاريخية و 
و  االجتماعية  و  السياسية  السياقات  تباينت 
الوعي  لكن  و   ، السياسية  األجيال  تعاقبت 
بضرورة بناء الدولة املدنية حافظ على دميومته 
و حضوره يف اخلطاب السياسي اجلزائري ، و 
معالم  رسم  الذي  نوفمبر  أول  بيان  منذ  ذلك 
الدولة املنشودة يف عبارات دقيقة وهي : إقامة 
السيادة  ذات  الدميقراطية  اجلزائرية  الدولة 
احترام  و   ، اإلسالمية  املبادئ  إطار  ضمن 
 « عرقي  متييز  دون  األساسية  احلريات  جميع 
فالدولة املنشودة يف بيان أول نوفمبر هي دولة 
و  احلريات  تبسط  و  الدميقراطية  تكرس  مدنية 

توسعها و ذات مرجعية إسالمية .

  و ميكن إن نحدد مفهوم » الدولة املدنية 
خالل  من  اجلزائري  السياسي  العقل  يف   «
الثنائيات الضدية التالية و هي : الدولة املدنية 
مقابل الدولة العسكرية ، الدولة املدنية مقابل 
الدولة  مقابل  املدنية  الدولة   ، الدينية  الدولة 
الدولة  أخيرا  و   ، الالديني  باملعنى  العلمانية 
املدنية مقابل دولة االستبداد و الفساد و السطو 

بلغة ابن خلدون ، و االنفراد باحلكم .

جوهرها  تقوم يف  دولة  هي  املدنية  فالدولة 
منظور  يف  الدولة  ألن   ، السلطة  مأسسة  على 
باألساس  هي   ، احلديثة  السياسية  الفلسفة 
تكونت من أجل احلفاظ على املصالح املدنية 
دائما نحو األحسن ، و يف  ترقيتها  و  للناس  
مقدمة تلك املصالح و احلقوق املدنية احلق يف 
احلرية و الكرامة و العدالة ، و حترير الناس من 

اخلوف ليهنئوا باألمن  والسالم .

تتحقق  أن  و كل هذه األهداف ال ميكنها 
إال من خالل القواعد املدنية التي تنظم حياة 
الناس و تضبط عالقات األفراد يف ما بينهم و 
عالقاتهم مع الدولة ، من خالل توسيع دائرة 
املساواة يف  و  املواطنة  قيم  تكريس  و  احلريات 
احلقوق و الواجبات ، باالستناد على منظومة 
من القوانني التي يخضع لها اجلميع سواء كانوا 

حكاما أو محكومني .

 و أول عقبة تقف أمام حتقيق مشروع الدولة 
املدنية هي استفراد النخب العسكرية بالسلطة 

القائد األول  سواء بشكل مباشر حيث يكون 
أو   ، العسكرية  ببزته  عسكري  ضابط  للبلد 
خلف  متستر  لكن  و  عسكريا  احلكم  يكون 
دول  أغلب  يف  حاصل  هو  كما  مدنية  واجهة 
العسكري  احلكم  يعتمد  و   ، الثالث  العالم 
تتيحها  التي  القوة  على  األولى  بالدرجة 
على  التداول  يكون  و   ، العسكرية  املؤسسة 
املؤسسات  وبناء  االنتخابات  تنظيم  و  السلطة 
تؤديها  أدوار  عن  عبارة  عام  بشكل  املدنية 
يعزز  و  مصاحلها  يخدم  مبا  العسكرية  النخب 
قوتها يف السلطة و احلكم ، و ال تتوانى النخب 
و  الشعب  إرادة  على  االنقالب  يف  العسكرية 
من شأنه  ذلك  أن  إذا شعرت  مصادرة حريته 
أن يقوض سطوتها على احلكم و مقدرات البلد 
حكم  بطبيعته  هو  العسكري  احلكم  ألن   ،
انفرادي يقوم على القوة و ليس على الشرعية 
عملت  الوطنية  الدول  استقالل  منذ  و   .
الدولة  مشروع  عرقلة  على  العسكرية  النخب 
املدنية التي يكون موقع اجليش فيها و املؤسسة 
األمنية بشكل عام حتت سيطرة السلطة املنبثقة 

عن اإلرادة الشعبية احلرة.

أمام حلم  التي تقف  الثانية  العقبة  أما     
الدينية  الدولة  مشروع  فهي  الوطنية  الدولة 
هو  الدينية  بالدولة  املقصود  و   ، الثيوقراطية 
أشخاص  إلى  فيها  احلكم  يؤول  التي  الدولة 
يدعون العصمة و القداسة بحجة أنهم وكالء 
على اهلل   ورسوله ، و أن السياسة من منظورهم 
يجري  املنطق  هذا  وفق  و   ، هي شأن مقدس 
العمل  وآليات  السياسية   القيم  كل  تكفير 
السياسي التي انبثقت عن احلداثة السياسية 
من مثل الدميقراطية و الفصل بني السلطات و 
سيادة  و   ، ممثليها  عبر  التشريع  يف  األمة  حق 
القانون ، و ذلك باسم » احلاكمية هلل » . ففي 
األعلى  أبو  يذهب   « املك  و  اخلالفة   « كتاب 
الصحيح  الشكل   « بأن  القول  إلى   « املودودي 
حلكومة البشر يف نظر القران الكرمي هو أن تؤمن 
الدولة بسيادة اهلل و رسوله القانونية ، و تتنازل 
تكون خالفة  بأن  تؤمن  و  احلاكمية  عن  لهما 
و  تعالى  و  تبارك  احلقيقي  احلاكم  عن  نائبة 
سلطاتها يف هذه املنزلة ال بد أن تكون محدودة 
بتلك احلدود » أي أن التشريع هو حق هلل وحده 
، و حرام على االنسان أن يترك هذا القانون و 

يتبع قوانني اآلخرين أو شرعة ذاته .

 و بعكس ذلك متاما يقول محمد عبده ، 
فاحلاكم يف اإلسالم هو صاحب سلطة مدنية 
فحسب ، و هو غير معصوم من اخلطأ ، و ليس 
من حقه االستئثار بتفسير الكتاب و السنة ، 
بل هو وسائر طالب الفهم سواء ،    و األمة أو 
نائب األمة هو الذي ينصبه ، و األمة صاحبة 
احلق يف السيطرة عليه ، و هي التي تخلعه متى 

رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني من 
جميع الوجوه ، و وظائف احلكم مدنية حتددها 
مصالح اجلماعة ، و مصدر سلطته هي األمة ، 
و أكثر من ذلك فإن اإلسالم لم يجعل للحكام 
أي سلطة على العقائد و تقرير األحكام ،    و 
ال يسوغ لهم حق السيطرة على إميان الناس و 
الوصاية على التشريع ، ألن صاحب التشريع 
و التفسير هو األمة و أهل الشورى . فالدولة يف 
اإلسالم من منظور محمد عبده هي مدنية و 
ليست تيوقراطية ، و اإلسالم ال يقول بنظرية 
التفويض اإللهي و ال بنظرية احلاكم املعصوم .

     و إلى جانب العقبتني السابقتني اللتني 
عقبة  هناك   ، املدنية  الدولة  مشروع  تعرقالن 
الوهاب  عبد   « بلغة  الشاملة  العلمانية  الدولة 
تلك  هي  الشاملة  العلمانية  و   « املسيري 
األديان  التي ال حتترم  السياسية  االيديولوجية 
أو  التدين  يف  حقهم  ممارسة  من  الناس  متنع  و 
متيل إلى حصر الدين يف فضاء خاص و ضيق 
جدا ، و تقوم سياساتها على ممارسات الدينية 
احلرية  يف  احلق  تقلص  أن  شأنها  من  احلادية 
الدينية و جترميها ، و ذلك حتت مبررات مختلفة 
كما هو احلال يف األنظمة الشيوعية التي حولت 
دور العبادة إلى متاحف ، أو كما هو احلال يف 
من  املقدس  تخرج  التي  الفرنسية  العلمانية 
و  الفضاء اخلاص .  العام و حتشره يف  الفضاء 
ذلك ما يجعلها أي الدولة العلمانية تتعارض 
حماية  على  تقوم  التي  و  املدنية  الدولة  مع 
عقائد الناس و تنظيم التعليم و اإلشراف عليه 
مبا يف ذلك التعليم الديني ،    و حتافظ على 
على  مواطنيها  بني  متيز  ال  و  الدينية  التعددية 
ال  فيها  السلطة  ، الن  عرقي  أو  ديني  أساس 
املدنية  الدولة  يف  فالقانون   ، لقانون  إال  تكون 
كما يقول » مونتسيكيو » » مثل املوت ال يفرق 

بني الناس » و ال يستثني أحدا

      و  تشترك  الدولة العسكرية و الدولة 
الدينية و الدولة العلمانية يف كونها دول تكرس 
باسم  أو  القوة  باسم  سواء  الفردي  احلكم 
املقدس أو باسم العلم و االنسنة ، و ال تفسح 
ألن  اجلماعية  و  الفردية  احلريات  أمام  املجال 
األصل يف الدولة احلديثة هو احلفاظ على حق 
من  إنسان  هو  فاإلنسان   ، احلرية  االنسان يف 
حيث كونه كائنا له حقوق و أول تلك احلقوق 
احلق يف احلرية . و عليه فإن الدولة املدنية هي 
منط آخر من احلكم يختلف عن حكم النخب 
رجال  حكم  عن  يختلف  كما  العسكرية 
العلمانيني  حكم  عن  أيضا  يختلف  و  الدين 
القطع  أن وظيفتها األولى هي  و  الالدينيني ، 

مع هذه األمناط السياسية يف احلكم .
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ما املستجد الذي جعل من 
أطلق على نفسه » املشير« 

حفتر يسارع إلى تبني خطاب 
التهدئة والدعوة إلى حل 

سياسي حتت عنوان املبادرة 
املصرية؟

ما الذي جعل مصر تسارع 
إلى حتديد تاريخ 8 جوان 

لوقف إطالق النار بني حكومة 
الوفاق وما يسمى اجليش 

الليبي؟
ملاذا مت تغييب كل مبادرات 
احلل السياسي بداية من 
اتفاق الصخيرات مرورا 

مبؤمتر برلني األول والثاني، 
وصوال إلى توصيات دول 

اجلوار الليبي ومت االحتكام 
إلى القوة العسكرية ؟

بداية يجب التأكيد على أن 
تغيير موازين القوى عسكريا 
لصالح حكومة الوفاق الليبي 

وحتقيقها لنتائج ميدانية 
على األرض وإحلاقها هزمية 

نكراء باملشير، القائد، 
الرئيس، خليفة حفتر هي 
التي جعلته يهرع إلى مصر 
بحثا عن موقف يحفظ به 

منصبه الوهمي ومهمته التي 
ال ميكن إال أن تكون ضد بالده 

وأهله وشعبه.
ومن هذا املنطلق، فإن خروج 
الرئيس املصري، املشير عبد 

الفتاح السيسي، بهذه السرعة 
وبهذه املبادرة، التي حتاول 
القفز على مسعى اجلزائر 

املعروف منذ سنوات، ال يراد 
منه حل األزمة الليبية، ولكن 

البحث عن مخرج للمشير، 
القائد، الرئيس، الذي أغرته 
أوهام الرئاسة، وأعمته شهوة 

السلطة، وخطفت عقله 
أضواء تلفزيونات امللوك 

واألمراء، فأصبح ال يرتاح إال 
لدوي املدافع وال يستمتع إال 
ألنغام الرشاش وهي تخترق 
رؤوس الليبيني وأجسادهم.
 يف الواقع، هذا الكالم وإن 

كان يستهدف من نصب نفسه 
مشيرا، قائدا ورئيسا، كونه 

الطرف الباغي على احلكومة 
املعترف بها دوليا، إال أن 

مسؤولية حكومة الوفاق 
أيضا تبقى قائمة فيما آلت 
إليه األوضاع يف ليبيا، سيما 
يف تغليبها حلسابات اخلارج 

على حساب معطيات الداخل 
املعقد واملتشابك.

 خالصة القول: 
ميكن لهزمية حفتر أن تشكل 
نقطة انطالق احلوار الليبي، 

لكنها ليست كافية. 

إجمالي اإلصابات يتجاوز الـ10 آالف
115 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس، عن تسجيل 
115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا 
 24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  املتحّدث،  ذات  وحسب  إصابة.   10050 إلى 
 698 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى  ساعة، 

حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 156 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 6631 حالة.
خالد دحماني 

قسنطينة

 انتحار كهل من أعلى جسر باب القنطرة
أقدم يوم أمس كهل يف العقد اخلامس من العمر على االنتحار برمي نفسه من أعلى جسر باب القنطرة 
وسط مدينة قسنطينة، حيث تدخلت مصالح احلماية املدنية النتشال جثة كهل يف العقد اخلامس 
من العمر وجد جثة هامدة أسفل جسر باب القنطرة وسط املدينة. وجاء يف بيان احلماية املدنية أن 
مصاحلها تدخلت  بجسر باب القنطرة بعد سقوط شخص من أعلى اجلسر. ويتعلق األمر بالضحية 
»ح. ل« 54 سنة، حيث مت نقله إلى مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي ابن باديس بقسنطينة، 

فيما فتحت مصالح األمن حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث .

خديجة بن دالي

مبنحها قروض وإعفائها جبائيا

وكاالت السفر تطالب الوصاية بمرافقتها
التمست، أمس، النقابة الوطنية لوكاالت السفر 
من وزارة السياحة، جتسيد وعودها عقب اجنالء 

جائحة فيروس كورونا.
أمس،  لها،  بيان  يف  الوطنية،  النقابة  ودعت 
الوصاية ملرافقتها »كما وعدت يف عدة مناسبات«، 
وإعفائها  فوائد  بدون  قروض  ومنحها  ماديا 
جبائًيا، من جهة، واحملافظة على طاقم موظفيها 
للبروز مرة أخرى يف إحياء قطاع السياحة وجعله 
العربة التي جتر االقتصاد حتى تنجو الوكاالت 
من شبح اإلفالس بعدما تكبدت خسائر كبيرة يف 

ظل األزمة.
الستعادة  تهدف  اخلطوة  أن  النقابة  وأوضحت 
األزمة  انتهاء  عقب  نشاطها  السياحية  الوكاالت 

الصحية التي متر بها البالد والعالم قاطبة.
خالد دحماني

بلسان : ريــاض هويــلـــي

الطاقة،  وزير  السبت،  أمس   ، أكد 
االجتماعات  أن  عرقاب،  محمد 
ساهمت  الدول  بني  والتشاورات 
وبشكل كبير يف االنتعاش التدريجي 
وحتسنت  الدولي  النفط  لسوق 
أن  قائاًل  والطلب.  العرض  توقعات 
اآلخر  بعضها  وتوجه  الدول  التزام 
لتخفيضات أكبر  مكنت من االنتعاش 
التدريجي للسوق وحتسني التوقعات 
الطلب  ارتفع  حيث  والطلب،  للعرض 

عامليا وعاد النشاط االقتصادي.
وأكد عرقاب، خالل افتتاح االجتماع 
$نحن  أوبك+،  ملنظمة  االستثنائي 
حيث  حاسمة  حتول  نقطة  عند 
إجراءات  اتخاذ  علينا  يتوجب 
أن  الطاقة  وزير  وأضاف  الالزمة«. 
»حالة السوق النفطية اليوم يف حالة 

سقوط حر ال ميكن حتمله ».
السبت،  أمس  ظهيرة  بعد  وانطلقت 

 179 الـ  االجتماع  أشغال 
طريق  عن   + أوبك  لوزراء 
الفيديو برئاسة وزير  تقنية 

الطاقة محمد عرقاب.
تقرر  لندن  سوناطراك   
استيراد  عقد  جتديد  عدم 

الوقود للبنان
سوناطراك  شركة  فرع  قرر   
عقد  جتديد  عدم  بلندن 
لصالح  الوقود  الستيراد 
عقد  وينتهي  لبنان. 
كهرباء  مبؤسسة  سوناطراك 
ديسمبر   31 يف  لبنانيوم 
تعرضت  وقد   .2020
حلملة  مؤخًرا  سوناطراك 
شرسة طالت مصداقيتها من 

بعض األطراف اللبنانية.
موفق رباح

خالل أشغال اجتماع وزراء أوبك+ برئاسة اجلزائر

عرقاب: االجتماعات والمشاورات ساهمت في إنعاش سوق النفط

على خلفية محاولة فتاة االنتحار 

توقيف  مدير مركز إعادة التربية 
بالبليدة وفتح تحقيقات

للبنات   التربية  إعادة  املتخصص يف  باملركز  التحقيق  املختصة أمس،   باشرت مصالح األمن 
بنب عاشور ببلدية أوالد يعيش بوالية البليدة، و التابع لوزارة التضامن واألسرة، واملخصص 
إليواء البنات القصر أقل من 18 سنة، وذلك على خلفية إقدام فتاة  تبلغ من العمر 15 سنة 
من نزالء املركز أول أمس،  على محاولة االنتحار من أعلى خزان مائي باملركز ،  قبل تدخل 

مصالح احلماية املدنية إلنقاذها.
 وحسب مصادر أخبار الوطن فإن مصالح التحقيق استدعت مدير املركز واملساعدات بالشؤون 

االجتماعية وحارس وسائق للتحقيق معهم.
مصلحة  رئيس  وتعيني  للتحقيق،   استدعائه  بعد  حتفظيا   املركز  مدير  توقيف  مت  فيما 

بالنيابة لتسيير شؤون املركز يف انتظار نتائج التحقيق .
 أيوب بن تامون 

الُمشيــــر
 إلنقاِذ ُمشير !
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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